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PRONIKÁNÍ ŘÍMSKÉHO PRÁVA
V ČESKÝCH ZEMÍCH VE STŘEDOVĚKU.
STAV A MOŽNOSTI BÁDÁNÍ1
LENKA MALÁROVÁ
Research focussed on the penetration of Roman legal elements into domestic law in the Middle
Ages is in terms of legal history an important source of complex legal developement knowledge.
Whereas any comprehensive overview of literature on this issue has not been published, author
of this paper aims to prepare summary of research in the field of medieval Roman law with
reference to relevant publications. This paper is divided into separate chapters according to the
character of included works. The most important chapter is sub-section summarizing the study,
whose subject is the Roman legal analysis of legal monuments. These works are in terms of
Roman law penetration most important because it usually brings a comprehensive knowledge of
the origin of medieval legal principles and rules. This paper is also focused on analysis of
specific legal institutions, which reflects any Roman legal influences. In a separate section, the
author also focuses on works, which are not exclusively legal, but they are important source of
knowledge for our theme. Appropriate place was devoted to the synthesis, which theme is history
of medieval Romanisation in domestic environment. In individual chapters are included
bibliography and research overview. The paper is closed by reasoning about current situation in
branch of medieval Roman law penetration with outlining of possible way in future researches.
Key words: Roman law; influence; penetration; Middle Ages; Czech lands; research overview;
literature; history of law.
1. Úvod
Studium cizích prvků ve středověkých právních památkách patří k neodmyslitelným zdrojům poznání domácího právního vývoje. Většina prací zaměřených na římskoprávní rozbor středověkých pramenů a jejich následná syntetická zpracování byla vydávána zejména v druhé polovině minulého století. Nicméně vyjímaje nejstarší zprávy o stavu římskoprávních bádání,
ucelený přehled literatury k této problematice doposud publikován nebyl. Předkládaný příspěvek si klade za cíl zaevidovat literaturu k dějinám pronikání římského práva na území středověkých českých zemí a poukázat na aktuální stav romanistických bádání.2 Příspěvek je rozčleněn
do pěti tematických kapitol. Do první kapitoly jsou zahrnuty bibliografie právních dějin a bibliografie děl právních historiků a romanistů, kteří k medievistickému římskoprávnímu bádání významně přispěli. V pořadí druhá kapitola poukazuje na publikované přehledy bádání zaměřené
zejména na dějiny pronikání římského práva ve středověku. Samostatné monografie a jednotlivé
příspěvky k dějinám pronikání římskoprávních prvků do domácího středověkého práva eviduje
kapitola třetí. Dílčím studiím, které jsou ve vztahu k naší problematice pracemi stěžejními, je
věnována čtvrtá kapitola, která je dále rozdělena na tři podkapitoly. Toto členění odpovídá cha1
2

Text vznikl na Ústavu pomocných věd historických a archivnictví FF MU (pod vedením doc. PhDr. Pavla Krafla, Dr.).
Vyjma syntetických zpracování je do příspěvku zahrnuta literatura k dějinám pronikání římského práva do roku 1500.
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rakteru jednotlivých příspěvků, které vliv středověké romanizace na domácí prostředí zpracovávají z různých úhlů pohledu. Závěrečná kapitola shrnuje dosavadní stav bádání a poukazuje
na další možnosti na poli současné středověké právní romanistiky.
2. Bibliografie3
Bibliografický soupis literatury k dějinám československé právní romanistiky z let
1882–1945 zpracoval Peter Blaho. Literatuře k pronikání římského práva ve středověku se dostalo místa v rámci sedmé kapitoly „Rímske právo v stredoveku a v novoveku“.4 Soupis vybraných
článků a statí zaměřených na římské právo a právní dějiny vydaných mezi lety 1861–1989 zpřístupnil Stanislav Balík.5 Právněhistorický přehled literatury k pronikání římského práva vydané
v letech 1966–1973 poskytli Karel Kučera a Karel Malý. Bibliografii k pronikání římského práva
autoři soustředili do samostatné kapitoly s názvem „Právní kultura, vědy právní a politické, university, recepce“.6 Práce z let 1990–2000 bibliograficky zpracovali Marek Starý a René Petráš.
Soupis pramenů a literatury koncipovali do oddílů dle příslušných časových období dějin.
Případné příspěvky k naší problematice je tak nutno dohledat na základě tohoto kritéria, samostatný tematický oddíl totiž netvoří.7 Poslední uvedený autor pak v rámci samostatného přehledu
bádání upozornil na literaturu českých a československých právních dějin vydanou po roku
1989.8 Na Petrášův příspěvek navázal David Falada, který z téhož období zpracoval literaturu
k obecným dějinám právním, s přihlédnutím k obecnému římskému a kanonickému právu.
Zejména s ohledem na evidované práce ke kanonickému právu lze charakter Faladova článku
označit za velmi obecný.9 Bibliografii k právním dějinám Moravy z let 1945–1990 evidoval
Karel Schelle.10 Dušan Straňák s kolektivem autorů vydal v rámci řady Memorabilia iuridica
sborník prací věnovaný životu a dílu Miroslava Boháčka. Bibliografii našeho předního právního
romanisty zpracovali Dušan Straňák a Jiří Kejř. Autoři jednotlivé práce rozdělili do dvou skupin.
Do první autoři zahrnuli příspěvky vztahující se k pronikání římského práva a publikace o římském právu obecném. Do druhé skupiny jsou pak zahrnuty Boháčkovy práce kodikologické.11
Bibliografický soupis prací Jiřího Kejře publikovala v rámci sborníku Studie o rukopisech Jiřina
Urbanová.12 Přehled pramenů a literatury ke středověkému kanonickému právu se zohledněním
stěžejních prací k pronikání římského práva zpracoval Pavel Krafl.13 Soupis literatury právních
dějin vydali v roce 2010 Karel Schelle a Ladislav Vojáček.14
3
4
5
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7
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Do této kategorie jsou zařazeny pouze ty bibliografické soupisy, které evidují literaturu k pronikání římského práva
na území českých zemí ve středověku.
BLAHO, P.: Československá právna romanistika v rokoch 1882–1945. Praha 1997, s. 44–47.
BALÍK, S.: Výběrová bibliografie vědeckých článků a statí z obecných dějin státu a práva v českých právnických
a právněhistorických časopisech a sbornících I. 1861–1989. Praha 1992.
KUČERA, K. – MALÝ, K.: Právněhistorická bibliografie. Praha 1974, s. 35–37.
PETRÁŠ, R. – STARÝ, M.: Právněhistorická bibliografie. Výběr českých a slovenských prací z let 1990–2000
k dějinám státu a práva. Praha 2005.
PETRÁŠ, R.: Výzkum českých a československých právních dějin po roce 1989. Právněhistorické studie (dále PHS),
2007, s. 41–51.
FALADA, D.: Právněhistorická literatura se zaměřením na římské právo, kanonické právo a obecné právní dějiny
po roce 1989. PHS, 2007, s. 33–39.
SCHELLE, K.: Bibliografie právních dějin Moravy 1945–1990. Brno 1992.
STRAŇÁK, D. – KEJŘ, J.: Bibliografie profesora M. Boháčka. In: Straňák, D. (ed.): Život a působení profesora
Miroslava Boháčka. Praha 2000, s. 107–112.
URBANOVÁ, J.: Soupis prací Jiřího Kejře. Studie o rukopisech, 2001, s. 255–271.
KRAFL, P.: Církevní právo v Čechách a na Moravě ve 13.–15. století. In: Krafl, P. (ed.): Sacri canones servandi sunt.
Praha 2008, s. 82–93.
SCHELLE, K. – VOJÁČEK, L.: Právní dějiny a brněnská právnická fakulta (1919–2009). Ostrava 2010.
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3. Starší přehledy bádání
Výsledky římskoprávních bádání byly shrnuty zejména ve starší literatuře. Na prvním místě
lze uvést příspěvek Františka Čády z roku 1932. Autor zrekapituloval dosažené poznatky romanistického bádání, ve snaze poukázat na to, jak důležitou roli ve studiu vývoje domácího práva
má zohlednění cizích právních vlivů.15 Tentýž autor zpracoval krátký článek k aktuální situaci na
poli domácí i středoevropské právní historie, v jehož závěru upozornil na nutnost zohlednění dějin
pronikání římského práva při budoucích bádání.16 V rámci 1. sjezdu československých historiků
byly předneseny dva referáty evidující stav bádání československých právních dějin. Jednalo se
o nový příspěvek Čádův, který se tentokráte zaměřil na obecné československé právní dějiny bez
bližší specializace, a stať Miroslava Boháčka, věnovanou tehdejšímu stavu středověkého romanistického bádání. Boháček svůj referát rozdělil na dvě části. V prvé poukázal na přehled bádání
v zahraničí, v druhé části pak zohlednil dosavadní výsledky domácího římskoprávního výzkumu.
Autor se dovolává nutnosti praktického studia středověkých právních památek, s odkazem na to,
že pouze taková forma bádání je nejspolehlivějším zdrojem poznání našeho právního vývoje ve
světle římského práva.17 Tentýž autor zpracoval přehled bádání k dějinám pražské univerzity do
roku 1500.18 Stručný přehled římskoprávního bádání v předmluvě svého soupisu literatury k československé romanistice uvedl Peter Blaho. Nicméně oproti výše uvedeným příspěvkům byla
zohledněna pouze literatura k obecným dějinám římského práva bez vztahu k našemu prostředí.19
Ke stavu soupisových prací k roku 1984 s přihlédnutím k rukopisům legistické povahy přispěl
v rámci svého článku věnovaného speciálním soupisům rukopisů František Hoffmann.20 O stavu
kodikologického bádání se zřetelem k pronikání římského práva k roku 2000 informoval Jiří
Kejř.21 Tomuto příspěvku předcházel Kejřův článek z devadesátých let minulého století, v němž
autor poukázal na rozmach studia středověkých legistických a kanonických rukopisů.22 Tentýž
autor v roce 2003 zpracoval přehled právněhistorických medievistických bádání. V rámci této
úvahy Kejř mimo jiné poukázal na význam právní romanistiky a další možnosti výzkumu pramenů také z pohledu římského práva.23 Nejnovější přehled bádání k dějinám domácího soukromého práva se zohledněním základních prací k pronikání římskoprávních vlivů zpracoval
Vilém Knoll.24 Nástin romanistických prací Miroslava Boháčka zpracoval Michal Skřejpek.25
Přehledem bádání k Boháčkovu medievistickému dílu přispěl Jiří Kejř. Předmětem evidence jsou
zejména práce kodikologické a romanistické.26
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26

ČÁDA, F.: K recepci v českém právu. Pokus o souhrn novějších výsledků. Právník, 1932, s. 8–14, 45–56.
ČÁDA, F.: Právní dějiny české, československé, slovanské, středoevropské. In: Čáda, F. (ed.): Sborník prací z dějin
práva československého. Svazek I. K padesátým narozeninám profesora Jana Kaprasa jeho žáci. Praha 1930, s. 1–11.
ČÁDA, F. – BOHÁČEK, M.: Nynější stav bádání v československých dějinách právních. Praha 1937.
BOHÁČEK, M.: Repertorium und Bibliografie für die Universität Prag bis 1500. In: Ius Romanum Medii Aevi, Pars
II, 7, 1. Mediolani 1966. Srov. KEJŘ, J.: Medievistické dílo profesora Miroslava Boháčka. In: Straňák, D. (ed.):
Život a působení profesora Miroslava Boháčka. Praha 2000, s. 89.
BLAHO, P.: Československá právna romanistika v rokoch 1882–1945. Praha 1997, s. 5–11.
HOFFMANN, F.: Speciální soupisy rukopisů. Studie o rukopisech, 1984, s. 39.
KEJŘ, J.: Příspěvek české kodikologie k právní historii. (Zpráva o stavu bádání). PHS, 2000, s. 201–223.
KEJŘ, J.: Studium legistických a kanonistických rukopisů. Studie o rukopisech, 1984, s. 85–94.
KEJŘ, J.: Právní dějiny středověku dnes – a co dále? Český časopis historický, 2004, č. 3, s. 552–567.
KNOLL, V.: Základní teze k zpracování vývoje starého českého soukromého práva. In: Tauchen, J. (ed.): Výzkum
vývoje soukromého práva na území České republiky. Ostrava – Brno 2010, s. 5–17.
SKŘEJPEK, M.: Boháček – romanista. In: Straňák, D. (ed.): Život a působení profesora Miroslava Boháčka. Praha
2000, s. 71–82.
KEJŘ, J.: Medievistické dílo profesora Miroslava Boháčka. In: Straňák, D. (ed.): Život a působení profesora Miroslava Boháčka. Praha 2000, s. 83–90.

5

LENKA MALÁROVÁ

4. Syntetická shrnutí problematiky
Základní literaturu k pronikání římskoprávních prvků do domácího právního vývoje bezesporu představují monografie k dějinám romanizačního procesu. Práce tohoto charakteru přinášejí odpovědi na základní otázky související s kulturními a sociálními aspekty a osvětlují
pozadí složité středověké právní romanizace. Zejména vylíčení tehdejší situace v právním partikularismu formované společnosti je důležitým zdrojem poznání příčin postupné reformace
zavedeného právního řádu. Na počátku těchto bádání stojí rozsáhlé dílo Emila Otta, věnované
pronikání prvků římsko-kanonického procesu do prostředí českých zemí. Široce pojatá monografie pojednává o postupném formování právního života společnosti pod vlivem středověkého
církevního soudnictví v historických a kulturně-společenských souvislostech.27 Předobrazem
této monografie je obecněji pojatá studie téhož autora o vlivu právotvorby středověké církve na
rozvoj procesního práva a jeho zásad ve světle římsko-kanonického procesu.28 Pro úplnost výčtu
Ottových prací zaměřených na formování středověkého procesního práva pod vlivem církevněprávních naučení lze uvést jeho německy psanou studii z roku 1913 otištěnou v periodiku Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte.29 Krátký příspěvek k pronikání římského
a kanonického práva ve středověku zpracoval Václav Vaněček.30 K syntetickému zpracování
dějin pronikání římského práva a římsko-kanonického procesu posléze významně přispěl Miroslav Boháček. Prvopočátkům formování římsko-kanonického procesu u nás a jeho uplatnění
v domácí praxi církevního soudnictví je věnována Boháčkova studie publikovaná v roce 1967
v rámci sborníku Studia Gratiana.31 Dílem téhož autora je také poslední nejmodernější syntéza
k dějinám pronikání římského práva ze sedmdesátých let minulého století. Rozsáhlá práce, tentokráte zaměřená také na romanizační vlivy v právu hmotném, zevrubně poukazuje na uplatnění institutů římského práva v jednotlivých domácích právních památkách i diplomatickém materiálu.32 Tyto poznatky Boháček posléze shrnul v jedné z kapitol kolektivní monografie Antika
a česká kultura.33 Z prací současných autorů k dané problematice lze zmínit dva příspěvky
Jiřího Kejře. V prvním z nich pojednává autor o vlivu římského práva na domácí prostředí
v evropském kontextu s přihlédnutím k právu kanonickému.34 V druhém příspěvku, primárně
zaměřeném na pronikání práva kanonického, Kejř zohledňuje význam obou práv na formování
středověkého práva.35 Tentýž autor ve své monografii o dějinách pražské právnické univerzity
věnoval krátkou kapitolu výuce římského a kanonického práva ve středověku.36 Ve stručnosti
27
28

29

30
31
32
33
34
35
36

OTT, E.: Beitrage zur Receptiongeschichte des römisch-canonischen Processes in der bőhmischen Ländern. Leipzig
1879.
OTT, E.: Působení práva církevního na rozvoj řízení soudního vůbec a v českých zemích zvlášť. Právník, 1877,
s. 1–16, 73–85, 109–121, 145–154, 182–188, 217–229, 253–263, 289–297, 325–331, 361–371, 397–412, 433–439,
469–476, 511–515, 541–545, 577–582, 613–620, 653–660, 685–689.
OTT, E.: Des Eindringen des kanonischen Rechts, seine Lehre und wissenschaftliche Pflege in Böhmen und Mähren
während des Mittelalters. Zeitschrift der Savigny – Stiftung für Rechtsgeschichte (dále jen ZRG), Kanonistische
Abteilung, 1913, s. 1–107.
VANĚČEK, V.: Pronikání římského a kanonického práva na území dnešního Československa od 2. pol. 9. stol. do
1. pol. 14. století. PHS, 1966, s. 27–40.
BOHÁČEK, M.: Das Römische Recht in der Praxis der Kirchengerichteder böhmischen Ländern im XIII. Jahrhundert. Studia Gratiana, 1967, s. 273–304.
BOHÁČEK, M.: Einflüsse des römische rechts in Böhmen und Mähren. In: Ius Romanum Medii Aevi, Pars V, 11.
Mediolani 1975.
BOHÁČEK, M.: Římské právo v právním vývoji českých zemí. In: Varcl, L. (ed.): Antika a česká kultura. Praha 1978,
s. 189–204.
KEJŘ, J.: Středověká právní věda. In: Spunar, P. (ed).: Kultura středověku. Praha 1995, s. 99–115.
KEJŘ, J.: Pronikání kanonického práva do středověkého českého státu. Revue pro církevní právo, 1997, s. 137–156.
KEJŘ, J.: Dějiny pražské právnické univerzity. Praha 1995, s. 64–67.
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k průběhu romanizačního procesu v domácím právním prostředí přispěla Ilona Schelleová.37
Původem římskoprávních prvků v moravském horenském právu se zabýval Jaroslav Pošvář.38
Na tento příspěvek tematický navázal Jiří Libor Bílý, který na příkladu vybraných středověkých
horenských řádů poukázal na uplatnění institutů římského práva v domácí úpravě viničního
práva.39 V závěru této sekce lze alespoň odkázat na obecné monografie právních dějin a římského práva, které jsou zejména kompilací předešlých prací a z pohledu romanistiky nové
poznatky nepřinášejí.40
5. Dílčí studie
Dílčí studie lze s ohledem na jejich obsah rozdělit do tří skupin. Výchozí skupinu tvoří studie přinášející právněhistorickou analýzu jednotlivých právních památek jako celku. Práce tohoto charakteru jsou zejména z hlediska právního nejvýznamnější, protože ve většině případů
podávají komplexní právní rozbor vybraného materiálu. Druhá skupina je naopak zastoupena
příspěvky zaměřenými na zpracování již konkrétního právního institutu s přihlédnutím k jeho
vývoji. Do poslední skupiny pak lze zařadit práce, které se na problematiku středověké romanizace z pohledu právního primárně nezaměřují. Jedná se literaturu obsahově spadající zejména
do oboru kodikologie a diplomatiky. I přestože tyto práce nemají charakter ryze právní, jsou
nepostradatelným zdrojem poznatků, které dotvářejí celkový obraz o dopadech pronikání římského práva do středověké společnosti.
5.1 Římskoprávní rozbory jednotlivých právních památek
V rámci římskoprávních rozborů byly zpracovány právní památky zejména z období pozdního a vrcholného středověku. Z pramenů raněstředověké periody upozornil na římskoprávní
odkaz v zákoníku Zákon sudnyj ljudem slavista Josef Vašica.41 Nejrozsáhlejšímu právněhistorickému zpracování se v současnosti těší pozdněstředověká brněnská Kniha písaře Jana z poloviny 14. století. Významná právní památka městského práva, nesoucí s ohledem na nynější stav
bádání největší koncentraci stop po středověké romanizaci. O právní rozbor se zohledněním římskoprávních prvků v Janově díle se pokusil v předmluvě jejího edičního zpracování už Emil
37
38
39
40
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SCHELLEOVÁ, I.: K procesu romanizace v českém právu. In: Schelle, K. (ed.): Římské právo a jeho odkaz v současném právu. Brno 1992, s. 59–61.
POŠVÁŘ, J.: Byzantské prvky v moravském viničním právu. Byzantinoslavica, 1956, s. 120–124.
BÍLÝ, J. L.: Římskoprávní prvky v moravském horenském právu. In: Schelle, K. (ed.): Římské právo a jeho odkaz
v současném právu. Brno 1992, s. 62–67.
VANČURA, J.: Úvod do studia soukromého práva římského. Díl I. Praha 1923, s. 43; MALÝ, K.: Dějiny státu a práva v Československu do r. 1918. Praha 1988, s. 185–186; MALÝ, J.: České a československé právní dějiny do roku
1945. Příbram 2003, s. 114–115; MALÝ, K.: Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha 2005,
s. 114–116; MALÝ, K.: České právo v minulosti. Praha 1995, s. 19–45; PETERKA, O. W.: Rechtsgeschichte des
bohmischen Lander. Teil I. S. l. 1923, s. 165–166; KAPRAS, J.: Přehled právních dějin zemí české koruny. Praha
1913, s. 98–105; JIČÍNSKÝ, K.: Vývin českého právnictví: v stručném nástinu s obzvláštním ohledem. Praha 1862,
s. 12–14; ČÁDA, F.: Povšechné právní dějiny československé. Brno 1947, s. 35–37, 144–146; CVETLER, J.: Římské
právo. Brno 1969, s. 36–38; HEYROVSKÝ, L.: Dějiny a systém soukromého práva římského. Praha 1903, s. 93–94;
KADLECOVÁ, M. – SCHELLE, K. – VESELÁ, R. – VLČEK, E.: Dějiny českého soukromého práva. Plzeň 2007,
s. 36–46; KADLECOVÁ, M. – SCHELLE, K. – VESELÁ, R. – VLČEK, E.: Vývoj českého soukromého práva. Praha 2004, s. 30–37; L. VOJÁČEK – K. SCHELLE – V. KNOLL, České právní dějiny. Plzeň 2010, str. 123–125;
L. VOJÁČEK, Repetitorium českých právních dějin do roku 1945. Ostrava 2008, s. 52; URFUS, V.: Recepce římského
práva a římskoprávní kultura za feudalismu a v počátcích kapitalismu. Praha 1984, s. 44–46; BLAHO, P.
– HARAMIA. I. – ŽIDLICKÁ, M.: Základy rímského práva. Bratislava 1997, s. 84–89.
VAŠICA, J.: K otázce Zákona sudného ljudem. Slavia, 1961, s. 1–19.
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Franz Roessler.42 Ucelené římskoprávní analýzy se dílo dočkalo až v roce 1924 v samostatné
studii Miroslava Boháčka, kde se autor zabýval vlivy římského práva po materiální a částečně
i formální stránce. Výsledky Boháčkovy práce lze shrnout do následujících poznatků. V prvé
řadě jde o skutečnost, že vlivy římského práva byla nejvíce poznamenána oblast soukromoprávní, zatímco pravidla procesního práva oporu v ryze římskoprávních pramenech nemají. Tato
právní ustanovení byla zformována v souladu se zásadami středověkého římsko-kanonického
procesu. Autor, známý jako notář Jan, z justiniánské právní sbírky nicméně nečerpal bezprostředně a výskyt doslovně citovaných sentencí je výsledkem práce s dobovými prameny.43
K římskoprávnímu obsahu brněnské právní knihy se Boháček v krátké době vrátil, aby doplnil
dosavadní výsledky o nové poznatky související právě s původem této právní památky.44 S ohledem na pozoruhodný výskyt cizích právních prvků v Janově knize se stalo toto dílo středem zájmu i dalších badatelů. Boháčkovy poznatky o povaze manželského práva v brněnské právní knize rozšířila Gertrude Schubart-Fikentscherová v samostatné monografii z roku 1935.45 Táž
autorka se brněnskému městskému právu věnovala i v dalších letech a výsledkem její práce jsou
celkem tři studie věnované této problematice. Poslední z nich, publikovaná v roce 1947 v rámci romanistické řady časopisu Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, přináší rozsáhlou římskoprávní analýzu právní knihy města Brna.46 Z děl současníků věnujících se brněnskému městskému právu nelze opomenout zásluhy Miroslava Flodra, který zpracoval doposud
nejmodernější edici brněnské právní knihy. Nicméně Flodrovy zásluhy nelze shledávat pouze
v edičním zpracování. Pro potřeby dalšího romanistického bádání Flodr sestavil přehled převzatých ustanovení z justiniánské kompilace, k nimž připojil odpovídající čísla článků Právní
knihy. Přínosný je rovněž výčet použitých právních pravidel.47 Tentýž autor se posléze brněnskému městskému právu věnoval mimo jiné i z pohledu obsahového. Ačkoli jeho dílo linii římskoprávního bádání primárně nesleduje, je nutné Flodrovu rozsáhlou monografii věnovanou
obecnému právnímu obsahu brněnské právní knihy alespoň zmínit.48 Miroslav Flodr edičně
zpřístupnil také tzv. Příručku práva městského, jejíž text obsahově navazuje na právní knihu
brněnskou. Příručka vznikla v osmdesátých letech 14. století a z původní právní knihy převzala v upravené podobě většinu ustanovení, která byla doplněna o necelých pět stovek citací
z Digest. Třebaže je tato méně známá právní památka dokladem rozmachu středověkých romanizačních snah, v literatuře doposud z římskoprávního hlediska zpracována nebyla.49
Ačkoli je vliv římského práva v jeho čisté podobě nejvíce patrný v právních památkách měst,
římskoprávní stopy byly zaznamenány také v oblasti práva horního a zemského. Horní zákoník
42

43
44
45
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ROESSLER, E. F.: Deutsche Rechtsdenkmäler asu Böhmen und Mähren: eine Sammlung von Rechtsbüchern, Urkunden und alten Aufzeichnungen zur Geschichte des deutschen Rechtes. Band II. Die Stadtrechte von Brünn aus dem
XIII. und XIV. Jahrhundert: nach bisher ungedruckten Handschriften. Praha 1852.
BOHÁČEK, M.: Římské právní prvky v právní knize brněnského písaře Jana. Praha 1924.
BOHÁČEK, M.: Ještě k římskoprávnímu obsahu brněnské právní knihy. In: Čáda, F. (ed.): Sborník prací z dějin práva československého. Svazek I. K padesátým narozeninám profesora Jana Kaprasa jeho žáci. Praha 1930, s. 39–49.
SCHUBART-FIKENTSCHER, G.: Das Eherecht im Brünner Schöffenbuch. Stuttgart 1935.
SCHUBART-FIKENTSCHER, G.: Das Brünner Schöffenbuch. Beiträge zurspätmittelalterlichen Rechts- und Kulturgeschichte. Deutches Archiv für Geschichte des Mittelalters (dále jen DA), 1937, s. 457–498; SCHUBARTFIKENTSCHER, G.: Neue Fälle zum Brünner Recht. DA, 1939, s. 430–496; SCHUBART-FIKENTSCHER, G.:
Römisches Recht im Brünner Schöffenbuch. Ein Betrag zur Rezeptionsgeschichte. ZRG, Romanistice Abteilung,
1947, s. 86–176.
FLODR, M. (ed.): Právní kniha města Brna z poloviny 14. století. Díl I. Úvod a edice. Brno 1990; FLODR, M. (ed.):
Právní kniha města Brna z poloviny 14. století. Díl II. Komentář. Brno 1992; FLODR, M. (ed.): Právní kniha města
Brna z poloviny 14. století. Díl III. Rejstříky a přehledy. Brno 1993, s. 189–210.
FLODR, M. (ed.): Brněnské městské právo. Zakladatelské období (–1359). Brno 2001.
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Václava II., známý též jako Ius regale montanorum, podrobil právnímu rozboru Hynek Bulín.
Autor se zaměřil na původ procesněprávních pravidel, obsažených ve IV. knize. S ohledem na
výsledky uvedené ve starší literatuře Bulín potvrdil, že obsah této části horního zákona neodpovídá zavedenému domácímu procesnímu právu a jeho úprava byla převzata odjinud. Vyloučil
však možnost, že by autor Václavova zákoníku čerpal z práva německého, a původ obsažených
sentencí označil jako římsko-kanonický.50 Bulínovy poznatky v rámci předmluvy k českému
překladu Ius regale montanorum ve stručnosti shrnul Jaroslav Bílek.51 Naposledy se k římskoprávní analýze Václavova horního zákoníku vrátil Guido Christian Pfeifer.52 K podobným
výsledkům dospěl Josef Hobzek při zkoumání právní povahy nevydané kodifikace Majestas
Carolina. Procesněprávní pravidla odpovídají středověkým předpisům římsko-kanonického procesu a nahrazují původní zastaralou právní úpravu. V Karlově zákoníku je procesní právo v podstatě jediným místem, které bylo římskoprávními prvky alespoň částečně ovlivněno.53 Na
přítomnost prvků římského a kanonického práva v zákoníku Majestas Carolina poukázal v předmluvě v současnosti nejmodernější edice této právní památky Bernd-Ulrich Hergemöller.54
K negativním výsledkům ohledně přítomnosti římského práva v pozdněstředověkém díle Viktorina Kornela ze Všehrd dospěl v rámci svého bádání Miroslav Boháček. Nástin římskoprávní
analýzy Všehrdových Knih devaterých provedl autor již v roce 1920. V krátkém příspěvku
zabývajícím se otázkou, zda Všehrd ve své době přijímá římské právo jako platnou součást
domácího právního řádu, poukázal Boháček na několik míst v Knihách devaterých. Zjistil, že
ačkoliv Všehrd římské právo znal, jako součást zavedeného domácího zemského práva je nepřijal.55 K této otázce se Boháček vrátil o čtyřicet let později v samostatné právněhistorické analýze Všehrova díla, v rámci níž se zaměřil na výskyt přejatých prvků majících původ v římském
a kanonickém právu. Jakkoli je výsledek Boháčkova bádání ohledně přítomnosti cizích vlivů
v Knihách devaterých negativní, Všehrdův postoj k římskému právu, ale i cizím právům vůbec
je dokladem vrcholících romanizačních snah na přelomu 15. a 16. století u nás.56 Mimo kategorii zemského práva stojí Boháčkova analýza traktátu De devolucionibus. Miroslav Boháček
poukázal na uplatnění římskoprávních zásad, kterými autor traktátu, Kuneš z Třebovle, argumentoval v boji proti institutu odúmrti.57 Použití pramenů římského práva v Kunešově traktátu
naposledy zohlednil Miroslav Černý.58
5.2 Rozbory konkrétních právních institutů
Méně četnou skupinu příspěvků k pronikání římského práva do domácího právního vývoje
ve středověku představují studie zejména menšího rozsahu zaměřené na rozbor vybraného právního institutu. Ačkoli si autoři těchto prací nepokládají za cíl analýzu daného institutu primárně
50
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von 1355. München 1995, s. 21–26.
BOHÁČEK, M.: Všehrdovo dílo v dějinách recepce římského práva. List spolku českých právníků Všehrd, 1920,
s. 23–28.
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BOHÁČEK, M.: ll diritto romano propagatore della libertŕ nel trattato del vicario generale di Praga Mag. Cunsso
dell’ anno 1388. Atti del Congresso internazionale di diritto romano, 1953, s. 405–426; BOHÁČEK, M.: Právní ideologie předhusitského zastánce selské svobody. Sborník historický, 1961, s. 103–132.
ČERNÝ, M.: Kuneš z Třebovle, středověký právník a jeho dílo. Plzeň 1999, s. 43–80.
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z hlediska římskoprávního, případný výskyt prvků římského práva i přesto zohledňují anebo jej
na základě komparace vyvracejí. Z nejstarších prací lze uvést příspěvky Rudolfa Rauschera
k právní úpravě středověkého ručení59 a zvolené posloupnosti v českém zemském právu.60
Autor ve stručnosti poukázal na rozdíly mezi pojetím tohoto právního institutu v domácím a římském právu. Otázkou původu institutu přísežného seznání stran se zabýval Emil Ott.61 Středověkému manželskému právu zemskému se ve srovnání s právem římským věnoval Jan Kapras.62 V podobném duchu tentýž autor zpracoval studii k dějinám českého zástavního práva.63
V poslední době byla přítomnost římskoprávních prvků v domácím právu zohledněna v rámci
příspěvku Lubomíry Havlíkové, která se zabývala právním postavením ženy v manželství
v období Velké Moravy.64 Římskoprávním vlivům na středověkou úpravu zletilosti se v rámci
svého příspěvku k dějinám tohoto institutu věnovali Ondřej Horák a Naďa Štachová.65 Na římskoprávní původ středověkého a novověkého pojetí institutu dobré víry v krátkosti poukázal Jiří
Libor Bílý.66 Tentýž autor se zabýval římskoprávní koncepcí středověké držby v moravském
horenském právu.67 Příspěvek k teorii dokazování u středověkých soudů se zřetelem k římskému právu publikoval Jiří Kejř.68
5.3 Studie ke kodikologii a diplomatice
Jaký význam mají kodikologické studie a příspěvky k diplomatice pro právní romanistiku,
bylo nastíněno výše. Chceme-li uvažovat o pronikání římského práva do domácího právního
vývoje, nelze se spokojit pouze se studiemi čistě právními. Hmatatelné výsledky dopadů středověké právní romanizace totiž mimo jiné přinášejí studie kodikologického zaměření, podávající zprávy o výskytu a skladbě středověkých legistických rukopisů v domácím prostředí.
Základní metodologickou pomůcku pro práci s kodikologickými prameny římského a kanonického práva zpracoval Miroslav Boháček.69 Novými poznatky k rozšíření středověké romanizace do českých zemí přispěl Boháček studií, v níž upozornil na vliv boloňských univerzitních
statut na statuta univerzity pražské.70 Přítomnosti legistických rukopisů v olomoucké kapitulní
knihovně a jejich rozboru věnoval pozornost týž badatel.71 Dílem téhož autora je také rozsáhlejší studie obecného charakteru k rozšíření legistických rukopisů ve středověku.72 V souvislosti
se studiem rukopisných sbírek lze zmínit krátké pojednání Emila Otta o přítomnosti římsko59
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právních prvků v kanonistickém rukopise knihovny rajhradského kláštera známém jako Tabula
iuris Raygradensis.73 Nepovšimnutým souborem legistických rukopisů Digestum vetus, uloženém v knihovně Západočeského muzea v Plzni, se zabýval Jiří Kejř.74 Tentýž autor zpracoval
přehled pramenů a literatury kanonického práva vyskytujících se ve středověkých knihovnách.
Pro účely právní romanistiky má význam zejména oddíl věnovaný procedurálním dílům k římsko-kanonickému procesu a literatura notářská.75 Jejich výčet je k naleznutí rovněž v příspěvku
Pavla Krafla publikovaném ve sborníku zaměřeném na dějiny středověkého kanonistického
práva, jehož je autor editorem.76 Na pomezí diplomatiky a práva stojí Boháčkova studie pojednávající o výskytu římskoprávní terminologie ve středověkém diplomatickém materiálu domácí
provenience.77
6. K možnostem dalšího bádání
Římské právo se stalo předmětem medievistických bádání zejména v období druhé poloviny
minulého století. Z badatelů víceméně pravidelně přispívajících k dějinám středověké romanizace v našem prostředí dnes patří v podstatě jen Jiří Kejř. V posledních letech bylo několik
příspěvků zaznamenáno též u Jiřího Libora Bílého a opomenout nelze ani medievistické zaměření publikační činnosti Nadi Štachové, právní historičky působící na Katedře dějin státu a práva
Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Pokles zájmu o výzkum středověkých pramenů z římskoprávního hlediska lze odůvodnit jednak časovou náročností výzkumu pramenů a zejména
omezeným množstvím materiálu, respektive množstvím nezpracovaného materiálu. Přestože
většina středověkých právních pramenů byla důkladné analýze podrobena, nelze se spokojit
pouze s odkazem na již dosažené výsledky. Z pramenů právní povahy, které unikly pozornosti
badatelů, je nezbytné zmínit Příručku práva městského Jana z Gelnhausenu z druhé poloviny 14.
století. Poměrně rozsáhlý svod navazující na tradici brněnského městského práva vykazuje, jak
nastínil v předmluvě své edice Miroslav Flodr, pozoruhodné množství právních zásad a regulí
převzatých z Digest. Ačkoli se Příručka ve zbytku svého obsahu téměř shoduje s textem brněnské Právní knihy, nelze se v tomto případě spokojit s odkazem na římskoprávní rozbor její předlohy. Zásluhou Flodrova editorského počinu, který vůbec jako první text Příručky edičně zpřístupnil, vyvstávají romanistům nové možnosti výzkumu. Pro svůj výrazně římskoprávní obsah,
doplněný oproti původní Právní knize o řadu nových ustanovení, lze tuto právní památku označit za jakýsi vyšší stupeň středověké romanizace. Příručka se jak po formální, tak po materiální
stránce velmi nápadně přibližuje justiniánské kompilaci. Obsahuje několik stovek ve většině
případů téměř doslova převzatých výkladových pravidel a právních zásad, které si zasluhují
samostatný římskoprávní rozbor. Vedle nastíněného potenciálního výzkumu středověkého městského práva je naléhavé zmínit se také o významné, avšak z hlediska právní historie zanedbávané památce práva církevního. Jedná se o Arnoštova provinciální statuta z roku 1349.
Nehledě na římskoprávní rozbor bylo tomuto právnímu prameni v literatuře doposud věnováno
jen málo pozornosti. Z obecného právního hlediska byl prozatím publikován pouze příspěvek
73
74
75
76
77

OTT, E.: Die Tabula juris der Klosterbibliothek zu Raygern: Ein Beitrag zur Literaturgeschichte des canonischen
rechtes im 13. Jahrhundert. Wien 1888, s. 13–20.
KEJŘ, J.: Digestum vetus v rukopise Západočeského muzea v Plzni. Studie o rukopisech, 1979, s. 187–190.
KEJŘ, J.: Prameny a literatura kanonického práva ve středověkých soupisech knihoven v českých zemích. Studie
o rukopisech, 1985, s. 7–69.
KRAFL, P.: Církevní právo v Čechách a na Moravě ve 13.–15. století. In: Krafl, P. (ed.): Sacri canones servandi sunt.
Praha 2008, s. 112–113.
BOHÁČEK, M.: Římské právo v listinné praxi Českých zemí 12.–15. století. Sborník archivních prací, 1974, s. 461–486.
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Pavla Krafla.78 Ačkoli je pravděpodobné, že výsledek případné římskoprávní analýzy Arnoštových provinciálních statut bude spíše negativní79 a výraznější stopy římského práva lze očekávat
snad jen po stránce formální, může být takový rozbor pro doplnění dějin pronikání římského
práva cenným poznatkem. Nadějí obnoveného zájmu o římskoprávní bádání v středověkých
právních pramenech je v současnosti projekt pod vedením Viléma Knolla, jehož cílem je výzkum soukromého práva ve středověku. Výstupem má být syntetické zpracování vývoje
domácího právního řádu se zřetelem k jednotlivým právním institutům. Zohledněny by měly
rovněž být případné prvky římského práva. Plánovaný rozsah publikace činí 150 stran.80 Ačkoli připravovaná syntéza nebude dle dostupných informací primárně zaměřena pouze na římskoprávní vlivy, lze tento významný počin považovat za základní pramen moderního poznání
dějin domácího soukromého práva, od něhož se v budoucnu mohou odvíjet další výzkumy. Na
závěr této úvahy lze v případě nových výsledků v bádání poukázat na myšlenku nového samostatného syntetického zpracování dějin pronikání římského práva do právního vývoje a života
středověké společnosti.

Summary
The Penetration of Roman Law in Czech Lands in the Middle Ages.
Research Overview and Perspectives
Research of the Roman law penetration into medieval legal monuments is an important source of
knowledge of domestic law developement. In the past, the biggest scientific contribution to this branch had
Miroslav Boháček, eminent legal historian, who dealt with the influence of Roman law in medieval
sources. His contribution can be especially found in the field of medieval municipal law. Boháček analyzed
legal book of municipal law known as Právní kniha města Brna or Kniha písaře Jana, which was written
in the second half of the 14th century. He pointed out that author of this compilation used contemporary
sources from which took over a large number of Roman legal principles and rules. From foreign legal
historian is in connection with this legal book essential also to refer to Gertrude Schubart Fikentscher. She
elaborated Boháček’s analysis of Právní kniha města Brna and her research brought new knowledge. From
Boháček’s other merits is necessary to mention provincial law book analysis named as O práviech súdiech
i dskách země české knihy devatery and his synthesis of the history of Roman law influence in Bohemia
and Moravia. This author also published about penetration of Roman-canonical process into domestical
eccleastical jurisprudence. Besides his works exclusively legal-historical character wrote Boháček also
some codicology papers. Basically, Miroslav Boháček followed the work of Emil Ott, who established the
foundation for medieval Roman law researches. Ott his work focused on the medieval procedural law. His
synthesis processes history of Roman-canonical process into the domestical legal environment. Although
Ott in his works devoted mainly procedural law, he dealt with Roman legal elements also in terms of
codicology. New knowledge regarding to the domestic procedural law influenced Roman legal elements
brought Hynek Bulín too. He elaborated analysis of codification attempt Ius regale montanorum. Bulín
pointed out that the fourth book of this provincial legal monument contains principles and rules typical for
78

79
80

KRAFL, P.: Arnoštova provinciální statuta z roku 1349 – významná česká právní památka. In: Bobková, L. – Gładkiewicz, R. – Worel, R. (ed.).: Arnošt z Pardubic. (Osobnost – okruh – dědictví. Postać – środowisko – dziedzictvo).
Wroclaw – Praha – Pardubice 2005, s. 59–64.
Srov. MALÁROVÁ, L.: Pronikání římského práva do středověkých českých zemí. Arnoštova provinciální statuta
z roku 1349 a římské právo? Brno 2010. (Bakalářská práce FF MU), s. 53–65.
KNOLL, V.: Základní teze k zpracování vývoje starého českého soukromého práva. In: Tauchen, J. (ed.): Výzkum
vývoje soukromého práva na území České republiky. Ostrava – Brno 2010, s. 5, 16–17.
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medieval Roman-canonical process. Josef Vašica, Lubomíra Havlíková and Jaroslav Pošvář devoted to the
origin of the Great Moravian law. From current legal historians, who into their scientific activities also
include the topic of Roman law penetration is at the forefront Jiří Kejř. Although Kejř’s scientific focus is
especially canonistic, we can find in his works medieval Roman law connection. First, in his papers, which
are codicological concerned, author deals with medieval canonistic and legistic manuscripts. Second, these
are reflection, where he takes into account the relation between medieval canon and Roman law. Miroslav
Flodr contributed to Roman legal research as editor of medieval municipal legal books. In conclusion must
be pointed to articles by Jiří Libor Bílý and Naďa Štachová.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕМЕЦКОГО ПРАВА В ГОРОДАХ ЧЕХИИ
И ЗАПАДНОЙ РУСИ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ГАЛЯМИЧЕВ
The author of this article compares the historical development of towns in Bohemia and in
Western Russia (Ukraine and Byelorussia). This article discovers the likeness and distinction of
historical role by German right in this states. The general aim of this work – to definite the
courses for research.
Key words: German right; town; Bohemia; Western Russia; Ukraine; Byelorussia.
Размышляя о перспективах диалога историков Чехии и России, следует, как нам
представляется, обратить особое внимание на компаративистику. Целенаправленное
сравнение событий и процессов чешской и русской истории способно, как нам
представляется, пролить новый свет на многие страницы прошлого обеих стран.
Наиболее перспективным видится при этом сравнительный анализ средневекового
развития Чехии и России, в частности, история городов.
В настоящей статье предпринимается попытка самого общего сравнения двух
вариантов урбанистического развития. Одной из задач видится при этом определение
тематики дальнейших сравнительно-исторических исследований.
Характерная черта развития городов как в странах Центральной Европы, так и в
землях Западной Руси – его отчётливое деление на два этапа. В первые столетия эпохи
средневековья города в этих землях развивались на самобытной основе, однако затем и в
том и в другом случае самобытные формы общественного строя уступили место новой
политико-правовой и социокультурной модели городского строя, которая в своих
основных чертах сложилась в XI–XII вв. в странах Западной Европы и в готовом виде
пришла в славянские земли вместе с началом немецкой колонизации.
Эта модель базировалась на особом средневековом городском праве, которое
сложилось на Западе в результате длительной борьбы городов против феодальных
сеньоров. В славянских землях оно получило название «немецкого городского права»
в силу того, что было принесено туда переселенцами из Германии.
Распространение западноевропейской модели городского строя на основе немецкого
права было составной частью общего процесса глубокой трансформации общественного
строя государств Центральной Европы (с ХIII века) и Великого княжества Литовского
(с середины XV века), который сопровождался проникновением и утверждением в этих
странах правовых норм и обычаев, сформировавшихся ранее на Западе.
Раньше всего – с самого начала XIII века – эти процессы затронули самую западную
часть славянского мира – Чехию. Продвигаясь всё дальше на восток, они продолжались до
второй половины XVII века, когда они преодолели рубежи Русского государства, приступившего после Переяславской рады 1654 года к отвоеванию земель Киевской Руси.1
1

О предоставлении самоуправления на основе магдебургского права русским правительством городам
Восточной Украины см. подробнее: ШВИДЬКО, А. К.: Значение воссоединения Украины с Россией для
экономического развития городов Левобережной Украины. Днепропетровск 1985, с. 31–33.
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Заслуживает быть отмеченной ещё одна черта сходства рассматриваемых процессов.
Подобно тому, как в Чехии имело место проникновение норм немецкого городского права
как в королевские, так и в панские города, два уровня городского самоуправления (для
княжеских (королевских) и частновладельческих городов) на немецком праве присутствовали также в землях Великого княжества Литовского (Речи Посполитой).2
Таким образом, сравнение процессов распространения немецкого городского права
в Чехии и в Западной Руси, обнаруживает их глубокое внутреннее родство. Однако
говорить об их полном тождестве было бы неправомерно: наряду с чертами общности,
в истории распространения немецкого городского права в чешских и восточнославянских
землях присутствует и немало отличий.
Прежде всего бросается в глаза хронологическое несовпадение интересующих нас
процессов. В Чехии новая для славянского мира модель городского строя прочно
утвердилась уже в XIII веке. Она пришла в чешские земли вместе с живыми носителями
немецкого городского права – колонистами-горожанами, которые частью пытались
основать новые города («на зелёном дёрне»), частью селились в подградных
агломерациях – торгово-ремесленных поселениях, выросших ещё в доколонизационный
период, в XI–XII вв. вокруг областных градов – военно-административных центров
Чешского государства.3
В землях Западной Руси немецкое городское право распространяется со второй
половины XV века, и, что очень важно отметить, не сопровождалось массовым
переселением в восточнославянские города немецких колонистов.4 В связи с этим для
Западной Руси практически не приходится говорить о характерном для Чехии5 и других
стран Центральной Европы проникновении – наряду с политико-правовыми институтами
– также и хозяйственно-культурной модели развития западноевропейского города.
Всё вышесказанное не вызывает сколько-нибудь заметных споров, поскольку
представляет собой констатацию фактов и явлений. Что же касается оценочных суждений
– в первую очередь по вопросу об исторической роли проникновения в славянские
общества немецких правовых норм и порядков – то здесь мы имеем дело с очень широким
разбросом мнений историков.
До середины XIX века в чешской историографии преобладали суждения о негативной
роли немецкой колонизации и связанном с нею переносе в славянские земли институтов
немецкого права. Последние, по мысли славянских историков, противоречили исконным
обычаям и традициям славян, основанным на принципах равенства, свободы
и демократии, и привели к искажению естественного пути развития славянских народов.
Именно так трактовал вопрос об исторической роли немецкой колонизации и немецкого
права в истории Чехии основоположник чешской исторической науки Ф. Палацкий.6
2
3
4

5

6

См.: ГРИЦКЕВИЧ, А. П.: Частновладельческие города Белоруссии в XVI–XVIII вв. Минск 1975, с. 177–190.
Восточнославянским аналогом древнечешских подградных агломераций (подградий) являются посады
городов Древней Руси.
Единственное исключение составляли города Галицкой Руси, куда немецкое право вместе с немецкими
колонистами пришло ещё в XIII веке, во времена русских князей (См.: ПАШУТО, В. Т.: Очерки по истории
Галицко-Волынской Руси. Москва 1950, с. 164), и ещё более упрочилось после захвата Галицких земель
Казимиром III и их присоединения к Польскому королевству.
Следует при этом отметить вслед за Г. П. Мельниковым, что «нигде за пределами собственно немецких земель
немецкий этнический элемент не участвовал столь интенсивно и результативно в формировании городского
организама, как в Чехии» (МЕЛЬНИКОВ Г. П.: Немцы в городах Чешского королевства (XIII–XV вв.) In: Город
в средневековой цивилизации Западной Европы. Tом. I. Москва 1999, с. 243).
См.: PALACKÝ, F.: Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Díl II. Praha 1939, c. 3–15.
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Если в чешской историографии подобного рода представления сошли на нет уже во
второй половине XIX века,7 то применительно к истории восточнославянских земель
сходные оценки и суждения продолжали господствовать вплоть до начала ХХ века.
В специальных трудах М. Ф. Владимирского-Буданова и В. Б. Антоновича8
обосновывался вывод о том, что пребывание городов Западной Руси в составе Великого
княжества Литовского и Речи Посполитой имело следствием глубокий упадок городов
и городской жизни, поскольку под влиянием западноевропейских обычаев и традиций
был разрушен уходящий в глубокую древность самобытный вечевой строй, который
обеспечивал городам и горожанам надёжную защиту закона и позволял им оказывать
влияние на решение важнейших вопросов государственной жизни. Проникновение
магдебургского городского права в земли Западной Руси они рассматривали как
составную часть процесса утверждения чуждого славянскому духу феодализма,
в условиях которого города превратились в лёгкую добычу шляхты и местных
чиновников. Та же мысль проводилась в работе видного русского историка-славянофила
И. Д. Беляева История Полоцка или Северо-Западной Руси от древнейших времён до
Люблинской унии. Автор полагал, что древний Полоцк утратил в литовскую эпоху былое
величие вследствие стремления властей «подавить здесь всё русское», чему служило,
в частности, и введение в Полоцке магдебургского права.9
Последствия введения магдебургского городского права оценивалось негативно и в
трудах украинских историков, подчёркивавших самобытность развития украинских
земель. Так, в книге М. Грушевского, одного из зачинателей украинской историографии,
отмечалось: «Эта реорганизация по немецкому праву производила коренной переворот
в жизни города. […] Для самого города исключение его из общеземской организации
приводило лишь к самым печальным результатам. Обособленные, лишённые взаимной
связи городские общины, за исключением нескольких наиболее сильных, попали в полную
зависимость от старост и помещиков, и скоро от их независимости остался пустой
звук. Таким же пустым звуком оказалось самоуправление, муниципальная свобода, так
как всё, что оставалось свободным от вмешательства местной администрации
(старост) или помещиков, оказывалось или во власти наследственного войта, или
тесного кружка мещанских фамилий, державших в своих руках выборные должности.»10
Подобного рода суждения об исторической роли немецкого права в городах Украины
высказывались и столетие спустя.11
В чём следует искать причины долговечности таких оценок? С одной стороны, свою
роль сыграли, по нашему мнению, духовные традиции, особенности пройденного
7

8

9
10
11

Преодолению прежних представлений в особенности способствовало исследование Я. Челяковского,
уделившего вопросам истории городского строя в чешских землях большое внимание: ČELAKOVSKÝ, J.:
Povšechné české dějiny právní. Praha 1892, c. 28, 62–63, 150.
ВЛАДИМИРСКИЙ-БУДАНОВ, М. Ф.: Немецкое право в Литве и Польше. Санкт-Петербург 1868;
АНТОНОВИЧ В. Б.: Исследование о городах Юго-Западного края. In: Антонович, В. Б.: Монографии по
истории Западной и Юго-Западной России. Тoм. I. Киев 1885.
БЕЛЯЕВ, И. Д.: История Полоцка или Северо-Западной Руси от древнейших времён до Люблинской унии.
Москва 1872, с. 154–155.
ГРУШЕВСКИЙ, М.: Очерк истории украинского народа. Киев 1990, с. 142–143.
См.: ОТАМАНОВСКИЙ, В. Д.: Развитие городского строя на Украине в XIV–XVIII вв. и магдебургское право.
Вопросы истории, 1958, No. 3, с. 131: «В противоположность украинскому самобытному городскому праву,
пронизанному демократизмом, магдебургское право передавало административные и судебные функции
изъятым из-под контроля городской общины учреждениям, члены которых избирались пожизненно или путём
кооптации, то есть без участия общины, что практически всегда приводило в городах Речи Посполитой
к олигархии.»
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разными частями славянского мира исторического пути. Для восточнославянских земель
– в отличие от чешского народа, ещё в Х веке ставшего неотъемлемой составной частью
западно-христианского мира – проникновение норм немецкого права выглядело одним из
моментов их временного пребывания под властью западно-католических правителей,
вслед за которым произошло воссоединение восточнославянских народов в рамках
Российской империи под властью православного царя.
С другой стороны, реальные исторические последствия немецкой колонизации
и сопутствующего ей проникновения в славянскую среду норм немецкого права были
весьма различны. Если Чехия пережила в XIII–XIV вв. время небывалого хозяйственного
и культурного расцвета, то для восточнославянских земель период XV–XVII вв. не
поддаётся столь же однозначно высокой оценке, поскольку был отмечен чередой суровых
испытаний, внутренними потрясениями, обострением социальных и национальный
противоречий.12
Однако постепенно, начиная с первых десятилетий ХХ века происходит преодоление
однозначно негативных оценок исторических последствий распространения немецкого
городского права в восточнославянских землях, что было неразрывно связано с началом
специального изучения социально-экономического развития городов Украины и Белоруссии.13
Обращение к материалу источников, остававшихся неизвестными историкам XIX
– начала ХХ вв., привело исследователей нового поколения к выводу о том, что XVI
– первая половина XVII вв. (время наибольших успехов процесса распространения
немецкого права в городах Западной Руси) были периодом устойчивого экономического
роста украинских и белорусских земель, в особенности городов.14
Размышления над причинами этого привели историков к мысли о том, что одним из
факторов, благоприятствовавших развитию восточнославянских городов в XVI–XVII вв.,
было распространение норм немецкого права, обеспечившего благоприятные политикоправовые условия городского развития,15 хотя эта точка зрения пробивала себе дорогу
с большим трудом и формулировалась с большой осторожностью.16 Причины этого
следует, по-видимому, искать как в свойственном многим работам советского периода
12

13
14

15

16

В этой связи представляется уместным привести точку зрения С. М. Соловьёва, не склонного к идеализации
общественного строя древних славян и вообще противопоставлению славянской демократии и германского
феодализма. Он не видел в распространении немецкого права в городах Западной Руси явления, оказавшего
сколько-нибудь значительное воздействие на их развитие, и подчёркивал сходство жизненного уклада городов
Западной и Восточной Руси. Говоря о событиях XVI века, он отмечал: «Что касается быта городов Западной
Руси, то здесь продолжается прежнее явление, распри горожан с бурмистрами, радцами, воеводами, князьями,
панами и боярами, потому что, быть может, нигде в то время презрение власти и закона сильными людьми не
доходило до такой степени, как в Польше и Литве» (СОЛОВЬЁВ, С. М.: История России с древнейших времён.
Тoм. VII. In: Соловьёв, С. М.: Сочинения. Кн. IV. Москва 1989, с. 56–57).
См., напр.: КЛИМЕНКО, Ф. В.: Западно-русские цехи XVI–XVIII вв. Киев 1914; ГРУШЕВСКИЙ, А. С.: Города
Великого княжества Литовского в XI–XVI вв. Их старина и борьба за старину. Киев 1918.
См.: КОПЫССКИЙ, З. Ю.: Экономическое развитие городов Белоруссии (XVI–XVII вв.). Минск 1966;
ШВИДЬКО, А. К. Социально-экономическое развитие городов Украины в XVI–XVIII вв. Днепропетровск 1979;
САС, П. М.: Феодальные города Украины в конце XV–60-х годах XVI в. Киев 1989.
См.: КОПЫССКИЙ, З. Ю.: Магдебургское право в городах Белоруссии (конец XV – первая половина XVII в.).
Советское славяноведение, 1972, No 5, с. 26–41; ШВИДЬКО, А. К. Социально-экономическое развитие
городов Украины в XVI–XVIII вв. Днепропетровск 1979, с. 60–62.
Она звучит более отчётливо в работе М. В. Довнар-Запольского (см.: ДОВНАР-ЗАПОЛЬСКИЙ, М. В.:
Белорусское прошлое. Киев 1909, с. 328–333), нежели в работах историков 1970-х годов (см.: КОПЫССКИЙ,
З. Ю.: Социально-политическое развитие городов Белоруссии в XV – первой половине XVII в. Минск 1978,
c. 188).
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принижении роли права в развитии общества, так и во влиянии жёсткого политического
и идеологического противостояния СССР со странами Запада в годы «холодной войны».
При этом постепеннно углублялись представления о причинах распространения
немецкого городского права в западно-русских землях: если для В. О. Ключевского оно
представлялось вынужденной мерой великокняжеской (королевской) власти, обусловленной желанием защитить от разорения городское население от безграничного
произвола местных чиновников,17 то в работах историков советского времени
подчёркивается мысль о том, что потребность в политико-правовом самоуправлении
являлась объективным, закономерным явлением городского развития в условиях
господства феодализма, который не являлся для восточнославянских земель наносным
явлением, а имел глубокие местные корни. Распространение немецкого права
объяснялось тем, что благодаря этому процесс оформления городского строя существенно
ускорялся, обретая готовые, проверенные длительной практикой образцы городского
самоуправления, суда, цеховой организации ремесла, аналогов которым не было
в действовавшем в городах Украины и Белоруссии обычном праве. Авторы специальных
исследований показывают жизненную необходимость перехода на самоуправление на
основе немецкого права и выявляют следы борьбы жителей городов Западной Руси за
приобретение прав самоуправления, перекликавшуюся с коммунальным движением
горожан средневековой Западной Европы.18
Таким образом, постепенно и в чешской,19 и в восточнославянской историографии
утвердились представления о том, что распространение немецкого права не повлекло за
собой коренного переворота общественных отношений в городах, а было связано с их
поступательным развитием и имело в целом положительные исторические последствия.
Убедительность этого вывода лишь возрастает, когда взгляд исследователя выходит за
страноведческие рамки и принимает во внимание различные варианты развёртывания
единого по своей природе процесса. В самом же его механизме присутствовали существенные различия и сравнительное изучение различных вариантов, на наш взгляд,
способно пролить свет на такие закономерности и причинно-следственные связи, которые
остаются незамеченными при страноведческом рассмотрении.
В чешских землях XIII века немецкое городское право стало важнейшим двигателем
обновления всего общественного и государственного строя. Его проникновение
(одновременно с которым в Чехию пришла сама идея писаного права) положило начало
перестройке модели государственного строя, оформлению сословной структуры общества. Становление шляхты как сословия происходило в чешских землях с запозданием20
и в значительной мере являлось реакцией на притязания консолидировавшегося на основе
городского права в единое сословие немецкого патрициата городов превратиться в ведущую политическую силу в королевстве.21
17
18

19

20
21

См.: КЛЮЧЕВСКИЙ, В. О.: Курс русской истории. Лекция XLV. In: Ключевский, В. О.: Сочинения. Тoм. III.
Москва 1988, с. 91–92.
См.: ШВИДЬКО, А. К. Социально-экономическое развитие городов Украины в XVI–XVIII вв. Днепропетровск
1979, c. 60; КОПЫССКИЙ, З. Ю.: Социально-политическое развитие городов Белоруссии в XV – первой
половине XVII в. Минск 1978, c. 79.
См. синтетические работы, обобщившие итоги специальных исследований многих десятилетий: HOFFMANN, F.: České město ve středověku. Praha 1992, s. 247–301; ŽEMLIČKA, J.: Století posledních Přemyslovců.
Praha 1998, s. 108–149.
См.: TŘEŠTÍK, D.: Proměny české společnosti ve 13. století. Folia historica Bohemica, 1979, s. 148–152.
Своей кульминации эти притязания достигли в годы борьбы за чешский престол, развернувшейся в 1306–1310
гг. после пресечения династии Пржемысловичей. См.: HAVRÁNEK, B. – DAŇHELKA, J. (ред.): Nejstarší česká
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Что же касается восточнославянских земель Великого княжества Литовского, то здесь
процесс перестройки общественного и государственного строя под влиянием западных
образцов развернулся позже – после заключения Кревской унии 1385 года и проходил
иным путём, первоначально не затронув города и их население. Он проявился прежде
всего в предоставлении военно-служилой знати Великого княжества тех привилегий,
которыми к тому времени пользовалась польская шляхта. Завершением этого процесса
стало полное уравнение в правах католической и православной шляхты привилегией,
пожалованной Казимиром IV в 1447 г.
Приобретая шляхетские привилегии, дворяне Великого княжества Литовского
получали права феодального иммунитета в границах своих земельных владений
и административно-судебную власть над их населением.
Города оказывались вследствие этого в крайне невыгодном положении, оставаясь
– в отличие от дворянского сословия – без каких-либо политико-правовых гарантий
существования, и немецкое городское право оказалось оптимальным средством решения
этой жизненно важной для горожан проблемы, защитив их от безграничного шляхетскочиновничьего произвола и став основой консолидации городского населения в единое
сословие – мещан (от польск. место – город).22
При этом на практике, как в Чехии, так в западно-русских землях политико-правовая
жизнь славянских городов выходила далеко за рамки норм и предписаний городских
хартий городов Германии, впитывая в себя самобытные обычаи и традиции,
выработанные жизнью славянского населения.
В связи с этим можно ответить на естественно возникающий вопрос о том, почему,
в отличие от Чехии, куда немецкое право проникло в нескольких вариантах,23 в городах
Великого княжества Литовского безраздельно утвердилось магдебургское право?
Во-первых, свою роль сыграло влияние политико-правового строя Польского
королевства, с которым Великое княжество с 1385 года находилось в личной унии.
Во-вторых, само магдебургское право распространялось в Польше не в форме
кодифицированного свода правовых установлений, а в форме устного предания, что
оставляло широкие возможности для насыщения его нормами обычного права,
бытовавшего в городах Западной Руси до проникновения немецкого права.24
Интересно отметить, что в Чехии и городах Украины и Белоруссии немецкое городское
право ушло в прошлое в конце XVIII века в связи с процессами унификации политикоправового строя в ходе реформ «просвещённого абсолютизма», проводившихся в землях
Австрийской монархии и Российской империи, в состав которой вошли украинские
и белорусские земли после разделов Речи Посполитой.
Процесс упразднения городского самоуправления на магдебургском праве являлся
закономерным и исторически прогрессивным явлением. Зародившись в условиях
феодальной раздробленности и представляя собой форму приспособления города

22
23
24

rýmovaná kronika tak řečeného Dalimila. Praha 1957, c. 163–164; EMLER, J. (ред.): Fontes rerum Bohemicarum.
Том IV. Pragae 1884, c. 111–116.
См.: ДВОРНИЧЕНКО, А. Ю.: Русские земли Великого княжества Литовского (до начала XVI в.). Очерки
истории общины, сословий, государственности. Санкт-Петербург 1993, с. 134–135.
См. подробнее: HAAS, A.: Právní oblasti českých měst. Časopis Společnosti přátel starožitností českých, 1952,
c. 15–24; HOFFMANN, F.: K oblastem českých práv městských. Studie o rukopisech, 1975, s. 27–67.
КОПЫССКИЙ, З. Ю.: Социально-политическое развитие городов Белоруссии в XV – первой половине XVII в.
Минск 1978, c. 78–82; ГРИЦКЕВИЧ, А. П.: Частновладельческие города Белоруссии в XVI–XVIII вв. Минск
1975, с. 177–190; САС, П. М.: Феодальные города Украины в конце XV–60-х годах XVI в. Киев 1989, c. 173–187.
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к условиям существования в феодальной среде, городское самоуправление не
соответствовало потребностям развития европейских государств нового времени. Следует
при этом отметить, что наиболее жизнеспособные установления немецкого городского
права (связанные с вопросами правового регулирования внутригородской жизни) вошли в
состав законодательных уложений абсолютистских государств. В частности,
общепризнанным фактом является существенное влияние норм магдебургского права на
содержание Жалованной грамоты городам Екатерины II.
Каковы же перспективы сравнительно-исторических исследований? Они
представляются широкими. При компаративистском взгляде на проблематику немецкой
восточной городской колонизации более отчётливо вырисовываются общие черты и
закономерности этого явления в силу того, что каждая из испытавших её земель отразила
её по-своему. Важным обстоятельством, представляется то, что Западная Русь вступила в
этот процесс в тот период, от которого сохранился гораздо более богатый фонд
письменных источников, в том числе неопубликованных, который таит в себе
возможности новых открытий.
Наиболее перспективными видятся конкретные сравнительно-исторические
исследования, посвящённые тем или иным значимым явлениям городской истории
(вопрос о становлении ремесленных цехов и цехового строя, о соотношении самобытных
и заимствованных правовых традиций и институтов, о природе так называемых местных
юрисдикций и т. п.)

Resumé
Rozšíření německého práva v městech Čech a západního Ruska: obecné a zvláštní
Autor článku srovnává historický vývoj měst v Čechách a západním Rusku (na Ukrajině a Bělorusku).
Článek odhaluje podobnosti a odlišnosti historické úlohy německého práva v těchto zemích. Cílem práce
je definovat předmět výzkumu.
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K UTVÁŘENÍ, ŽIVOTU A ZÁNIKU PŘEDBĚLOHORSKÉ NĚMECKOČESKÉ PROVINCIE ŘÁDU PAULÁNŮ V 15. A 16. STOLETÍ
JIŘÍ MIHOLA
The article describes the renewal of religious life in the Post-Hussite period and its subsequent
confrontation with the 16th century Reformation following the example of The Order of the
Smallest Brothers (the Minims). The earliest hermitages and convents making up the GermanCzech provinces were set up in Upper Austria and Southern Bohemia at the turn of the 15th and
16th century during the life of the founder of the order. However, the Minims’ convents before the
Battle of White Mountain existed only for a few decades – to the mid of 16th century the province
ceased to exist.
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Úvod
V období označovaném jako podzim středověku se situace řeholních institucí, které zaznamenaly svůj „zlatý věk“ ve třináctém století, značně změnila.1 Životní formy, které vznikly
v období vrcholného středověku, ztrácely svůj smysl a rámec, do nějž byly zasazeny, se rozpadal. Každé obecné znejistění společnosti se promítlo i do více či méně uzavřených společenství,
kláštery nevyjímaje. Krize církve, zejména problém dvojpapežství, se odrážely také v životě jednotlivých řádů, například na bázi národnostních problémů. K dalším faktorům negativně ovlivňujícím stav řeholního života musíme připočíst morové epidemie a války. Evropská dramata
15. století, kdy na Západě vrcholila stoletá válka, na Východě situace spěla a dospěla k pádu
Cařihradu a ve středu starého kontinentu mučednická smrt Jana Husa v Kostnici otevřela husitskou revoluci, která českou společnost zcela specificky nábožensky rozdělila, se nemohla klášterů a řeholníků nedotknout.
Řády reagovaly na krizi různými způsoby.2 Jednou z možností, jak ustoupit tlaku doby, bylo
uvolňování přísné disciplíny a přechod nemajetných společenství na model tzv. štiftu, který
umožňoval poněkud svobodnější život a dovoloval vlastnictví. Obecně začal být v řádových
společenstvích přijímán tzv. provinční systém, detailně propracovaný u žebravých řádů. Pravidelné provinční kapituly (konané jedenkrát za tři roky) a vizitace měly zajistit důkladnou kontrolu klášterních hospodářství. Jako reformní ve vztahu k řeholnímu životu můžeme hodnotit
také koncily 15. století. Z osobností vysokého světského kléru, které se zabývaly otázkami reformy řeholního života, vyzdvihněme alespoň Mikuláše Kusánského. Mělo jít především o reformy vnitřní. Významný vliv na změny v řeholním životě měly také laické aktivity žádající prohloubení náboženského života. O pozitivním vlivu hnutí Devotio moderna na proměnu vnitřního
klimatu některých klášterů už bylo napsáno mnoho. Všechny tyto snahy však byly úspěšné pouze částečně.
1
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HUIZINGA, G.: Podzim středověku. Jinočany 1999.
FRANK, K. S.: Dějiny křesťanského mnišství. Praha 2003, s. 98–109.
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Druhá polovina 15. století odráží zejména v prostředí medikantských řádů zájem řešit krizi
návratem ke kořenům, což vedlo k novému zpřísnění života a utužení kázně, včetně zřeknutí se
jakéhokoliv majetku. Příkladem nad jiné viditelným jsou františkáni observanti. Na úspěšném
prosazení tohoto modelu měla zvláštní podíl osobnost Jana Kapistránského a dalších.
Výrazem potřeby obnovení řeholního života se stala také nová řeholní společenství.3 Přestože žádná z nových řeholních institucí nedosáhla v celoevropském měřítku úspěchu, který by
byl srovnatelný s triumfem žebravých řádů ve 13. století, přinesla jejich existence nové impulsy nejen v řeholním světě. Kajícný návrat k evangelijní chudobě nabídlo poustevnictví, jehož
úspěch v několika případech vyústil ve vznik nového řádu. Přísnou sebekázní jednotlivce usilujícího o nápravu církve skrze nápravu sebe samého, realizovanou na počátku v samotě poustevny, nabídl v průběhu druhé poloviny 15. století novou alternativu také sv. František z Pauly
a jeho řád nejmenších bratří.
Řeholní život v království „dvojího lidu“ se ze sekularizace způsobené husitskou revolucí
dostával jen velmi poznenáhlu. Vnitřní poměry v českých zemích exulanty4 k rychlému návratu, byť původně plánovanému, nevybízely. Radikální fáze české reformace již byla minulostí,
avšak v povědomí národa božích bojovníků ještě dlouho zůstával odmítavý pohled na život
v klášteře, včetně nedůvěry v jeho možné obrození. Kališnická většina tuto minoritu vnímala
jako abnormální a považovala ji za okrajovou záležitost.
Situace se alespoň částečně změnila s nástupem králů Jiřího z Poděbrad a Vladislava Jagellonského.5 Pokud nebyl řeholní život přímo podporován, tak alespoň nebyly kladeny překážky, které
by brzdily jeho obnovu. Postupně byly povolávány i některé nové řeholní řády a byly pro ně
zakládány kláštery.6 Nejpočetnější z nových fundací byly kláštery františkánů observantů, v rámci
provincie dosud spojených s konventuály. Řeholníci se znovu stávali důležitým prvkem v oblastech
ekonomiky, politiky i kultury.7 Observanti velmi silně zdůrazňovali nutnost úplné chudoby mnichů
i mnišek. V bezvýhradném přijetí chudoby byla spatřována cesta k nápravě morálních zlořádů, tedy
naplnění toho, oč usilovali reformátoři. Také klášterní architektura měla být ve shodě s výtkami
reformátorů, kteří s hněvem pohlíželi na přepychové paláce mnichů. Obydlí těch, kteří se rozhodli
pro zasvěcený život, měla být „nízká, ozdobú neb zbytečností neznamenaná“. Kult chudoby měl být
znát také na stravě a oblékání řeholníků, používajících stejný oděv ve dne i v noci.8
Příchod paulánů do českých zemí a vznik německo-české provincie (Germanie)
Příchod paulánského řádu do českého prostředí byl jedním z konkrétních výsledků určité stabilizace a snah o obnovu řeholního života po husitské revoluci. Paulánští řeholníci přišli na
české území ještě za života sv. Františka z Pauly a jejich první nepočetné konventy vznikly
v období na přelomu 15. a 16. století.9 Věrni Františkova příkladu si za svá útočiště zvolili samotu hustých jihočeských hvozdů, což se ukázalo jako prozřetelné rozhodnutí.10 Přestože se řehol3
4
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RAPP, F.: Církev a náboženský život západu na sklonku středověku. Brno 1999, s. 164–169.
KADLEC, J.: Katoličtí exulanti čeští doby husitské. Praha 1990, s. 40–63.
NĚMEC, J.: Rozvoj duchovních řádů v českých zemích. Řím 1988, s. 29–30.
WINTER, Z.: Život církevní v Čechách XV. a XVI. století. Kulturně historický obraz XV., XVI. století. Svazek I. Praha 1895, s. 692–701.
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ní život pomalu navracel do starých kolejí, nedůvěra přecházející v nenávist vůči klášternímu
prostředí panovala ve většinově husitském národě dále, byť latentně. Tvrdá askeze paulánských
řeholníků a jejich nepříliš velký počet, navíc v odlehlých oblastech, nezavdávaly příčinu
k nějaké zvláštní zášti. Pozitivní zkušenost s paulány naopak vedla k zájmu o jejich služby některé přední jihočeské rody.
Eremitorie ve Výtoni11 – první pokus o prosazení paulánské řehole
Poustevnické kořeny paulánského řádu dokládá skutečnost, že prvním působištěm těch, které
můžeme nazvat následovníky sv. Františka z Pauly, nebyl na českém území klášter, nýbrž eremitorie (poustevna).12 Nacházela se v nejjižnější oblasti Čech, ve Výtoni (něm. Heuraffel = lesní chýše), nedaleko Frymburka.13 Poustevnictví mělo na odlehlých místech uprostřed hlubokých
jihočeských lesů delší tradici.14 Přítomnost a působení eremitů na tomto místě můžeme spojit již
s rokem 1389, kdy Jan z Jenštejna, arcibiskup pražský, potvrdil nadaci rožmberských bratří Petra a Jana, datovanou rokem 1384. Podle ní eremité, kteří se usadili v lesích poblíž Frymburka,
dostali k dispozici poustevnu se šesti celami a také kapli zasvěcenou prvnímu poustevníku sv.
Pavlovi. Tito poustevníci byli s největší pravděpodobností příslušníky v této době kvetoucí kongregace Petra z Pisy. Mezi sporými informacemi o poustevnickém životě v jižních Čechách je
zajímavá především informace o tom, že kněžské svěcení měla jen menší část eremitů a že se
změnilo, respektive rozšířilo patrocinium výtoňské kaple o zasvěcení sv. Antonínovi. Osobnosti a události, které můžeme konkrétněji spojit s počátky paulánského řádu v českých zemích,
jsou však součástí dění až v osmdesátých a devadesátých letech 15. století. Do této doby klidná
a jednolitá pospolitost poustevníků živících se masem musela akceptovat konkurenci v podobě
přísněji žijících spolubratří, kteří zjevně nalezli inspiraci u sv. Františka z Pauly. Do Výtoně měli
doputovat roku 1474 pod vedením svého představeného Petra Fábera z dolnorakouského
Pöchlarmu. Vzniklou situaci podrobně přibližuje listina papeže Innocence VIII. z 13. dubna
1491.15 Z ní je zřejmé, že k poustevně sv. Pavla, v níž žili poustevníci živící se masem, přibyla
se souhlasem rožmberských majitelů pozemku a také se souhlasem Jana, arcijáhna bechyňského kostela „jiná poustevna, pojmenovaná podle svatého Jana Křtitele, s jakýmisi mnišskými
celami a modlitebnou, pro užívání a přebývání několika poustevníků, hodlajících poctivě se
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KADLEC, J.: Pavláni v jižních Čechách. Časopis Společnosti přátel starožitností českých, 1950, s. 48–52. Kadlec
vychází mimo jiné z jednadvacetistránkové starší práce PANGERL, M.: Die Eremitage in Heuraffel. Prag 1871. Dále
srov. GROSS, H.: Několik písemných památek o bývalém poustevnickém klášterci ve Výtoni. Sborník historického
kroužku, 1901, s. 245–250; TRUHLÁŘ, J.: Paběrky z rukopisů Klementinských LXI. K dějinám poustevníků na
Výtoně. Český časopis historický, 1902, s. 320–322.
FRÖHLICH, J.: Poustevníci a poustevny na jihu Čech. Přehled a lokalizace pousteven v 11.–19. století. Jihočeský
sborník historický, 2000–2001, s. 143–144. Autor zde mezi poustevnami uvádí všechna působiště paulánů v jižních
Čechách.
Přestože archivní prameny dokládají, že ve Výtoni existovala skupina eremitů, kteří přijali za svůj charakteristický
znak paulánského řádu, slib trvalého postního života, v nejdůležitějších psaných i tištěných pramenech k dějinám řádu
z barokní doby není o Přední Výtoni ani zmínka. Přitom je velmi pravděpodobné, že první doložitelní následovníci
sv. Františka z Pauly ve střední Evropě žili právě na tomto nejjižnějším místě Čech. LANOVIUS, F.: Chronicon generale ordinis Minimorum. Paris 1635, s. 50, 620.
Srov. edici pramenů: BÖHM, A. M.: Urkunden und Regesten zur Geschichteder Eremiten-Congregationen in Böhmen im XIV. und XVI. Jahrhunderte. Aus dem Schlossarchive zu Kromau. Notizenblatt. Beilage zum Archiv für Kunde
österreichischer Geschichtsquelen, 1852, s. 232–240.
BÖHM, A. M.: Urkunden und Regesten zur Geschichteder Eremiten-Congregationen in Böhmen im XIV. und XVI.
Jahrhunderte. Aus dem Schlossarchive zu Kromau. Notizenblatt. Beilage zum Archiv für Kunde österreichischer
Geschichtsquelen, 1852, s. 236.
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vzdát pokrmů masitých a vaječných a také pití vína […]“. Doslovná citace z papežského breve
dokládá, že se jednalo o skupinu poustevníků hlásících se k řeholi sv. Františka z Pauly, jejíž
součástí je také zvláštní slib trvalého postního života. Výtoňští eremité tento slib naplňovali ještě
před schválením definitivní verze řehole papežem. Obě poustevny byly spojeny pod kongregaci Petra Pisánského. Mezi oběma skupinami poustevníků však existovaly nesváry. Poustevna sv.
Jana Křtitele, vystavěná na mokřině, se navíc záhy potýkala s problémem vlhkosti, její obyvatelé však i přes tyto problémy nadále odmítali společnou klausuru a společné duchovní vedení
s eremitorií sv. Pavla. Papež vyslyšel jejich prosby, povolil starou poustevnu zbořit a na
příhodnějším místě (stále však v blízkosti poustevny sv. Pavla) postavit nové obydlí, opět s invokací sv. Jana, s noclehárnou, modlitebnou, ambitem se zvoničkou a dalšími náležitostmi. Vstřícnost papeže však zároveň požadovala naplnění kompromisu v dříve palčivých otázkách blízkosti
eremitorií, společné klausury a duchovního vedení. Nová poustevna měla být postavena na bližším místě poustevně sv. Pavla tak, aby obě byly pod jednou klausurou a mohly být spravovány
jediným duchovním otcem, aniž by to bylo na újmu přísnější observanci poustevníků sv. Františka z Pauly. Papež zároveň nově vznikající eremitorii sv. Jana a poustevníky v ní žijící obdařil
mimořádnými odpustky. Získat je mohl každý, kdo Heuraffel navštívil a přispěl na rozvoj poustevnického zázemí. Z Přední Výtoně se tak stalo vyhledávané poutní místo.
Kompromisní řešení se však neukázalo jako nejvhodnější. Rozdílné pojetí poustevnického
života přinášelo další nesváry a nejednotu. Ve snaze řešit neutěšenou situaci přistoupil bechyňský arcidiakon Alexandr v rámci vizitace Přední Výtoně ke sjednocení obou skupin, čehož dosáhl zmírněním pravidel „paulánských“ poustevníků. Arcidiakonovy kroky schválil listinou papežský legát Ursus de Ursinis v listině napsané v Budíně 29. dubna 1495.16 Potvrzující listina,
svým obsahem dost podobná předchozí papežské bule, je zajímavá především tím, že v pasáži
věnované poustevně sv. Jana Křtitele a jejímu vybavení jmenuje jako její obyvatele poprvé
doslovně „nějaké poustevníky kongregace sv. Františka z Pauly“.
Poustevníci mírnější observance pokračovali ve své činnosti ve Výtoni u Frymburka ještě
celou první polovinu 16. století. V prvních dvou desetiletích dosáhlo společenství poustevníků
slibného rozvoje. Dary přicházejících poutníků toužících po odpustcích umožnily zahájení
výstavby kostela zasvěceného Svaté Trojici a sv. Antonínovi. Dary převora Bartoloměje Rožmberkům dokládají, že si klášterec hospodářsky nevedl špatně.17 K roku 1515 měla poustevna čtrnáct obyvatel, avšak později se i zde projevil vliv reformace 16. století. Zájem o dosud hojně
navštěvovaný a lidem i duchovními hmotně podporovaný klášterec začal slábnout. Dostavba
kostela, který měl nahradit původní kapli, začala pro nedostatek prostředků váznout. Je pravděpodobné, že se zhoršující se situací upadala také morálka poustevníků, jejichž život se stále více
vzdaloval původním pravidlům. Eremitorie pravděpodobně zanikla někdy v poslední třetině 16.
století. K roku 1556 je v listině naposledy zmiňován představený poustevníků jménem Jan,
avšak ještě k roku 1568 existuje inventář kostelních nádob a rouch v klášterci Výtoni.18

16
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Tamtéž, s. 238–239. K vizitaci Přední Výtoně bechyňským arcidiakonem a jeho řešení soužití dvou poustevnických
skupin listina uvádí: „A přece zjistil (arcidiakonon Alexandr), že pod jedinou duchovní správou kvůli rozdílnosti půstu
nemohou být řádně a shodně řízeny obě poustevny, prověřil a ustanovil s vážností na základě své návštěvy, aby uvedené
dvě poustevny byly téhož vyznání a společenství, s jedinou modlitebnou, refektářem, dormitářem, v nichž božský kult ve
dne v noci se děje, i se zmírněním uvedené zdrženlivosti pokrmů a pod jediným společným dohledem a pod správou jediného duchovního otce, a aby tak byly ve všem financovány a zachovávány. Takto rozhodl a takto provedl […].“
GROSS, H.: Několik písemných památek o bývalém poustevnickém klášterci ve Výtoni (Heuraffel). Sborník historického kroužku, 1901, s. 245–250.
Tamtéž, s. 250.

24

POSTEVNÍCI VERSUS REFORMACE. K UTVÁŘENÍ, ŽIVOTU A ZÁNIKU PŘEDBĚLOHORSKÉ NĚMECKO-ČESKÉ PROVINCIE
ŘÁDU PAULÁNŮ V 15. A 16. STOLETÍ

Konvent v Thalheimu – kolébka provincie
Kolébku německo-české provincie paulánského řádu nalezneme v Horním Rakousku, přibližně na půli cesty mezi Salcburkem a Lincem. Někdejší obec Thalheim má dnes sice mírně
pozměněný název Oberthalheim, avšak i v dnešní době, kdy je německá provincie více než dvě
stě let minulostí, tam nalezneme kostel zasvěcený sv. Anně a část kláštera, který byl domovem
paulánských řeholníků.19 Klášter založil na pozemku nedaleko svého zámku Wartenburku Wolfgang, svobodný pán z Pollheimu a Wartenburku, se svojí manželkou Johannou de Verr a z Bruselu, jejíž rod byl spřízněn s francouzským královským rodem Bourbonů.20 Pollheim byl jediným z fundátorů klášterů německo-české provincie, který se osobně znal se zakladatelem
paulánské řehole, sv. Františkem z Pauly.21 Byl totiž ustanoven zvláštním vyslancem císaře
Maxmiliána na dvoře francouzského krále Karla VIII., kde František působil.22 Wolfgang i jeho
manželka Johanna si posléze s Františkem z Pauly i psali.
Přesné datum založení kláštera, zasvěceného sv. Anně, není známo.23 Záměry sv. Františka
z Pauly a počátky kláštera v Thalheimu, který měl stát v čele nové provincie, přípomínají prameny poeticky: „Touže tedy vysadit i do německých zemí výhonky pučící olivy neboli svého řádu,
poslal (František) léta Boží spásy 1491 na prosby vznešeného císaře Maxmiliána I. do Německa dva otce, totiž Dionysia Barbiera a Francisca Cerdonia, Francouze, kteří vbrzku, protože byli
velmi horliví při šíření svaté víry, zřídili čtyři konventy. První v Thalheimu v Horním Rakousku
se jménem sv. Anny, druhý v Kuklově v Čechách pod patronací sv. apoštola Ondřeje, třetí znovu
se jménem sv. Anny v Teinoviciu (Těnovicích nebo Týnu?) u Vltavy a čtvrtý v Bystřici v Čechách,
zvaný Nejsvětější Trojice […].“24
Thalheimský klášter byl obecně uznán za první dům nově vznikající provincie a v této souvislosti se připomíná také jeho první korektor a zároveň první jménem doložitelný německý paulán Ctihodný P. Georg von Harrach.25 Byl synem Leonarda II. z Harrachu, prokurátora Korutanska a rady císaře Maxmiliána I. a Markéty Pernerové z Rauchenschachenu. K jeho vstupu do
paulánského řádu přispěla touha vynikat svatostí života a také zjevení Panny Marie a svaté
Anny, připomínané ve spojení s jeho osobou v místních kronikách. Georg von Harrach zemřel
19

20

21
22

23

24
25

Publikace nebo rozsáhlejší článek k dějinám kláštera v Thalheimu dosud nejsou k dispozici. Ve starší, níže citované
knize Karla Edera je bez uvedení autora odkaz na práci nazvanou Eigentliche Ursprungsbeschreibung des Closters
ordinis Minimorum Sti Francisci de Paula ad S.tom Annam zu Thaleimb. Neuerwerbungen des o. ö. Landesarchiv, Bd.
MDCCVII, Nr. 6.
Vědecká knihovna Olomouc, f. Staré tisky, sign. ST III 47, Compendium Historicum de Origine et Restauratione
Provinciae Germaniae et Bohemiae F. F. Minimorum S. Francisci de Paula, compositum a multum Vbli. P. Nicolao
Asam Minimo (dále jen: ASAM, N.: Compendium historicum), s. 4. Asamův rukopis ovšem nabízí jen základní informace. Dále srov. Die Geschichte der St. Anna-Kirche. Pfarrbrief. 500 Jahre St. Anna Kirche und Kloster Oberthalheim. Timelkam 1997; KNIERWASSER, F.: St. Anna Kirche. Obertalheim. Ried in Innkreis 1999.
EDER, K.: Das Land ob der Enns vor der Glaubensspaltung. Linz 1932, s. 37.
Wolfgang z Pollheimu patřil k významným a vlivným osobnostem své doby. U Fridricha III. získal post hofmistra
císařské rady. Funkci si udržel i za Maxmiliána I., s nímž ho pojila nejen společná hranice pozemků, ale také přátelské vztahy, dále byl dvorním maršálem u španělského krále Filipa a komorníkem jeho manželky, byl také nositelem
řádu zlatého rouna aj. V Rakousku zastával pozici hejtmana regimentu zemí nacházejících se nad Enží.
Moravský zemský archiv v Brně (dále jen MZA), f. G 12 Cerroniho sbírka, sign. Cerr. II. 369, Necrologium minimorum seu catalogus pie in domino defunctorum fratrum ordinis sancti Francisci de Paula provinciae Germano Boemo
Hungariacae (dále jen Necrologium), s. 6. Zde se uvádí, že nejpozději roku 1512, ve kterém zemřel zakladatel Wolfgang z Pollheimu, musel klášter stát. Bližší prameny o založení a klášteře neměl k dispozici ani kronikář Asam, který
jejich absenci vysvětluje tím, že je poslední korektor při opouštění kláštera musel odevzdat luteránským vlastníkům.
MZA, f. G 12 Cerroniho sbírka, sign. Cerr. II. 369, Necrologium, s. 3–4.
MORETTI, G.: Nella luce dei santi. Il Ven. Padre Giorgio de Harrach. Charitas. Bollettino del Terz’ordine dei Minimi di S. Francesco di Paola, 1932, č. 6, s. 139–140.
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v Thalheimu roku 1514 v pověsti svatosti a byl zde také pohřben.26 Téhož roku získal jeho
nejmenovaný nástupce od salcburského kardinála Matouše pro kostel sv. Anny odpustky pro
určité sváteční dny.

Obr. 1: Thalheim (dnešní Oberthalheim) – primogeniturní klášter německo-české provincie. Olejomalba
neznámého autora z 18. století, nacházející se v paulánském konventu Vranov u Brna, zachycuje (domnělou?) původní podobu kláštera.

O vnitřním životě kláštera, jeho členech či důležitých událostech rodící se provincie Germánie máme k dispozici jen nepatrné množství informací, které neumožňují přesnější rekonstrukce. Pravděpodobně díky zachovaným plánům nebo skicám mohla být asi v polovině 18.
století namalována nejstarší známá podoba talheimského kláštera.27 Nevelká, architektonicky
jednoduchá budova a kostel, který neměl věž, zřetelně evokují přísný žebravý řád ideově vzešlý
z řehole sv. Františka z Assisi.
Více zpráv o situaci konventu připadá na období Lutherova wittenberského vystoupení.28
Rok 1517 zaznamenává jako zásadní předěl také Asamova kronika, ačkoliv vliv nového učení
se měl osudově projevit až po několika desetiletích. Luterány se stali Wolfgangův syn Cyriac
i vnuk Kazimír. Cyriakovu konverzi k luteránství vnímal barokní autor Nekrologií jako něco
naprosto zavrženíhodného: „[…] nezdárný syn Cyriak lásku k víře a řádu vyměnil za největší
nenávist. Neboť on se svými zvrhlými syny, když do Horního Rakouska byla přivedena Lutherova bludařská zkáza, jí nakažený neustal tak dlouho naše řeholníky pronásledovat různými dru26

27
28

Harrachův mramorový pomník je zapuštěn do levé zdi chrámové lodi. Zemřelý je na něm zpodobněn vzpřímeně, se
sepjatýma rukama, pokorně vzývající obraz sv. Anny, s tonzurou na hlavě, v řeholním hábitu, na kterém má pluviál
(srv. obrazovou přílohu č. 11). Na náhrobku je nápis: „Zde leží pochovaný ctihodný a ušlechtilý bratr Georg z Harrachu, z řádu minimů, bratří tohoto kláštera, který zemřel r. 1514 po Kristově narození.“
Srov. obrázek 1.
HAGER, E.: Zur Geschichte der oberösterreichischen Stifte im Zeitalter der Reformation. Linz 1920, s. 8.
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hy útrap, dokud ztrátou po odebrání statků a čeledi otec Štěpán Holtzer, poslední korektor
kláštera, se svým domem nebyl donucen opustit své sídlo […].“29
Nejen nová náboženská situace, ale také turecké nebezpečí se podepsaly na zániku primogeniturního kláštera provincie.30 Turecký vpád, zejména roku 1532, „zemi na Enži“ zpustošil
a uvrhl do bídy. Nedostatkem potravin postihl také paulánský konvent. Výpověď pramene
naznačuje, že právě špatné hospodářské poměry, k nimž se mohl připojit úpadek morálky řeholníků, měly na zánik kláštera pravděpodobně větší vliv než případný nátlak luteránských majitelů. K roku 1537 Asamova kronika uvádí: „Protože byla země pokračujícími nepřátelskými nájezdy a procházejícími vojsky tak zpustošena a zničena, nemohli se naši poslední korektoři u sv.
Anny, Ondřej Ziegler a Štěpán Holtzer, v konventu již udržet, protože si po mnoho let vedli velmi uboze a sice zůstaváli v naději na nějaké zlepšení, nakonec však přece za určitou nepatrnou
částku peněz předali tenkrát svému již ne váženému luteránskému pánu z Polheimu, panu Zikmundu Ludvíkovi z Polheimu, Ciriakovi, otci tří synů, komendu, prostřednictvím sice neplatné
cesse […].“ Kolik řeholníků žilo v klášteře v době jeho (dočasného) zániku a jaké byly jejich
další osudy, bohužel nevíme. Podle drobné zmínky v Nekrologiu můžeme předpokládat, že
v těžkých dobách alespoň část z nich přešla do některého z českých konventů.
První luteránský kazatel byl do kostela sv. Anny uveden až roku 1546, tedy teprve několik
let poté, co opustili klášter pauláni. Klášterní budova ztrácela své opodstatnění a roku 1557 byla
přeměněna na špitál. Kostel se stal místem posledního odpočinku nejen svým zakladatelům, ale
i jejich dědicům.31
Paulánští poustevníci v Kuklově a první český konvent
Dlouholetá poustevnická tradice se v jižních Čechách nevztahovala pouze k Výtoni. Dalším
příhodným místem, které si poustevníci zvolili k odříkavému životu v ústraní, byla obec Kuklov u Brloha,32 vzdálená jen několik kilometrů od Českého Krumlova. Nevelký skalní hrad v
Kuklově patřil králi Václavu IV., který je v pramenech titulován jako „patron kostela sv. Ondřeje na Kuglweitě“.33 Ještě za Václavova života hrad měnil majitele. Z královských rukou přešel
do majetku Jindřicha z Rožmberka. V rožmberském držení hrad nejdříve pustnul, teprve koncem 15. století znovu ožil. Dědici kuklovských statků se stali bratři Petr a Oldřich z Rožmberka, kteří se zasloužili nejen o první skutečné uvedení paulánských řeholníků na naše území, ale
zároveň o rozvoj vznikající německo-české provincie řádu. Rožmberští bratři totiž udržovali
kontakty s rodem pánů z Wartenberka, na jejichž půdě vznikl někdy mezi lety 1487–1491 nejstarší paulánský klášter ve střední Evropě – v Thalheimu (dnešní Oberthalheim), nedaleko obce
Vöcklabruck. Představitelé nové řehole, touto dobou stále ještě ne definitivně schválené, Rožmberky zaujali a ti projevili zájem o jejich služby na svém panství. Činnost paulánů v Kuklově
však nezačíná v klášteře, nýbrž v poustevně, podobně jako v nepříliš vzdálené Výtoni. Pauláni
na Kuklově jsou tedy dalším příkladem dokládajícím poustevnické zaměření vznikajícího řádu.
5. dubna 1495 vydali Petr a Oldřich listinu, v níž přijímají pod svou ochranu poustevníky z kongregace sv. Františka z Pauly, která se v jejich lesích rozhodla usadit.34 „A tak nikoliv skrze blou29
30
31
32
33
34

Srov. MZA, f. G 12 Cerroniho sbírka, sign. Cerr. II. 369, Necrologium, s. 7.
EDER, K.: Das Land ob der Enns vor der Glaubensspaltung. Linz 1932, s. 197–198.
Tamtéž.
NOVÁK, J.: Dějiny hradu a kláštera kuglveitského. Prachatice s. d.
KADLEC, J.: Pavláni v jižních Čechách. Časopis Společnosti přátel starožitností českých, 1950, s. 41.
BÖHM, A. M.: Urkunden und Regesten zur Geschichteder Eremiten-Congregationen in Böhmen im XIV. und XVI.
Jahrhunderte. Aus dem Schlossarchive zu Kromau. Notizenblatt. Beilage zum Archiv für Kunde österreichischer
Geschichtsquelen, 1852, s. 237.
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dění nebo tajné plížení se, nýbrž s bystrým a jasným rozumem, úpěnlivě toužící vykoupit naše
hříchy, drahým nám a zbožným poustevníkům kongregace bratra Františka z Pauly, kteří znamenitě a zbožně, jak se věří, zvolili si žít na opuštěném místě v lesích nad Kuglweitem a nanejvýš opravdově a čistě se oddávat zbožnosti, hluboce ponížení, tak máme za povinnost pěstovat
s naším chvályhodným úmyslem, co pro podporu jejich je prospěšné, a rovněž tak zcela náležité pro pobývání jejich, to, co je spojeno se zdarem jejich počínání, a se zbožnou a bratrskou láskou v tom pokračovat, aby se jim dále dobře vedlo, nakolik jsme s Bohem toho mocni, máme jim
za povinnost poskytnout přízeň dobrotivou.“ Rožmberští bratři dali paulánským poustevníkům
k dispozici starý, kdysi farní kostel sv. Ondřeje, který však tou dobou už asi sto let nesloužil svému účelu. S kostelem získali pauláni také okolní pozemky s pramenem a právem využívání dřeva z lesů na stavbu i otop. Rožmberkové vyšli vstříc také požadavku řeholníků na nerušený život
a konání bohoslužeb a zároveň vymohli potvrzení jejich činnosti a požadavků u probošta svatovítské kapituly, aby „na tom miestě služba Boží začatá v pústenničím náboženství trvati a puosobiti se mohla“. Listina garantovala, že v nejbližším okolí nikdo nesměl stavět ani využívat
materiálu, který byl dán k dispozici paulánům.
Následovníci sv. Františka žili v Kuklově v duchu svých přísných pravidel a tomu odpovídajících skromných podmínkách.35 Kromě provozování duchovní činnosti se podíleli také na
zúrodňování pozemků, které jim byly darovány k obživě. Asketický život paulánských poustevníků brzy dosáhl značného věhlasu. Oblibu řeholníků dokládaly almužny a milodary, mnozí jednotlivci hmotně podpořili paulány ve svých závětích s žádostmi, aby na ně pamatovali při bohoslužbách a modlitbách. Rozvoj duchovního života na Kuklově si vyžádal budování dalšího
zázemí. Postupně se paulánům podařilo opravit starý kostelík a patrně ještě koncem prvního
desetiletí 16. století zahájili stavbu nového kostela sv. Ondřeje, v jehož sousedství zamýšleli
rovněž postavit klášter.36 Záměr se podařilo uskutečnit jen částečně. Vzhledem k možnostem
řeholníků výstavba pokračovala zřejmě jen pozvolna. Časově se tak střetla s obdobím nástupu
reformace v Německu, která se obecně velmi záhy dotkla přímo či nepřímo řeholního života,
české území nevyjímaje.
Opisy některých pramenů z doby existence konventu v první třetině 16. století nám umožňují
alespoň částečně nahlédnout do hospodářských záležitostí paulánů. Zachovaná kopie dopisu
z roku 1519 obsahuje doznání Petra z Rožmberka, že přijímá od kláštera 500 zlatých almužny,
za což mají pauláni dostávat z jeho třeboňského panství každoročně až na věčné časy osm kádí
kaprů, každý za dva zlaté a dva groše. Asam zmiňuje také zachovaný originální dopis z roku
1530 od Jana z Rožmberka, mistra českého primátu řádu sv. Jana Jeruzalémského, adresovaný
tehdejšímu korektorovi kláštera Bernardovi.37 Jan z Rožmberka v něm prodává paulánům rybník jménem Sandin, který se nacházel u vesnice Ličkov. Jako kupující je uveden korektor kláštera sv. Ondřeje řádu sv. Františka z Pauly na Kuchlweitě a jeho následovníci. Protihodnotou získal tři sta kop míšeňských dobrých platných pražských mincí. Zmíněný korektor převzal rybník
k užívání na věčné časy včetně výpustě a výtoku z rybníka, volného přístupu a příjezdu.
K udržování zázemí kolem rybníka, můstků a zábradlí, které je třeba obnovovat, nabízí navíc
paulánům vhodné dříví v přilehlých lesích, které by jim měl označit a dát k dispozici jeho hajný, kdykoli to bude potřeba.
35
36

37

Státní oblastní archiv v Třeboni, pobočka Český Krumlov, f. Velkostatek Český Krumlov, sign. I 3Kβ 28 n/2.
Dokládá to kámen v okně s letopočtem 1509. Srov. NOVÁK, J.: Dějiny hradu a kláštera kuglveitského. Prachatice
s. d., s. 9. Tentýž autor na stejném místě, avšak s velkou pravděpodobností mylně předpokládá dokončení stavby roku
1514, a to na základě letopočtu na fortně ke křížové chodbě.
Srov. Národní archiv, f. AZK, inv. č. 2762, Spisy Ex Monast. Paulaner. Vetero-Pragae, fol. 1–3.
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Obr. 2: Paulánský klášter (pravděpodobně v Kuklově). Olejomalba neznámého autora z 18. století nacházející se v klášteře Vranov u Brna.

Zmíněná korespondence z roku 1530 je posledním písemným pramenem, který se vztahuje
k fungujícímu konventu. K zániku ještě ne zcela dostavěného kláštera došlo zřejmě někdy
v průběhu třicátých let 16. století nebo brzy poté.38 Příčin konce řeholního života na Kuklově
bylo nepochybně více. V historické paměti místních obyvatel se však nejpevněji uchytila událost
vázaná k roku 1533. Blíže neidentifikovaní „přívrženci reformace“ měli přepadnout a zapálit
klášter a jeho obyvatele pověsit na lípě nacházející se na klášterní louce.39 Přestože se přepadení kláštera a zabití mnichů nedá vyloučit, jako pravděpodobnější příčina zániku řeholního života v kuklovském klášteře se jeví například požár v kombinaci s hospodářskými problémy či úpadek morálky ve spojení s nástupem reformace. Skutečnosti, že ukončení dějin konventu
nemuselo být násilné, nasvědčuje nedatovaný list, který zaslali představení minoritského kláštera v Českém Krumlově poručníkům rožmberských sirotků: „Vašim Milostem oznamujeme, že
bratr Martin, který jest byl prve u svatého Ondřeje na Kuklwajtu, když jsú se všickni bratři rozešli, a on přišel k nám do kláštera, prosil nás, abychme jeho k sobě přijali. I přijali jsme jeho
a přiřekli jsme mu stravu dávati a do smrti jeho v klášteře chovati. A v tom čase byl šel do Říma.
A když se zase navrátil, šel po nějaké potřebě k hutarovi v Latráně podle mostu a tu jest umřel.
I zůstalo po něm půl devatenáctý kopy, kteréž byl skrze almužnu jemu danú zachoval. A přátelé
38

39

KUBÍKOVÁ, A.: K zániku kláštera na Kuklově. Výběr, 1996, s. 216–218. V Necrologiu se na straně 8 k zániku
kláštera praví: „Jak dlouho však naši nejmenší bratři klášter sv. Ondřeje obývali, není známo nic jistého, přece
z jakýchsi starých rukopisů se soudí, že tento klášter existoval kolem roku 1541.“
Tamtéž, s. 10. Stejný nebo podobný osud kláštera připomíná většina starších regionálních prací, které se však neopírají o prameny. Je tedy důvodné se domnívat, že tyto informace autoři nekriticky přebírali v časové posloupnosti od sebe
navzájem. K tomuto výkladu se s oblibou uchylují také dnešní články věnované malebnému romantickému cíli,
známému také díky Vláčilovu filmu Údolí včel. Srov. Klášter velkých ambicí a špatného konce. Lidové noviny,
25. 11. 2000, s. 31, dále např. informační nástěnka v areálu kláštera aj.
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jeho chtěli by ty peníze bráti. I milostivejch pánů, Vašich Milostí pokorně prosímě, poněvadž
jsme my jeho byli k sobě do kláštera přijali a jeho do smrti opatřiti chtěli, že by ty peníze měly
při našem klášteře zůstati.“40 Komu nakonec zmíněné groše připadly, to už prameny neuvádějí.
Ve vztahu k nešťastnému konci kuklovského konventu se nabízí otázka, jestli by se přeživší svědek hromadného mordu spolubratří z kláštera nepostaral o „zvěčnění“ těchto mučedníků reformace, ať už jakoukoliv formou.
Opuštěné obydlí řeholníků připadlo opět Rožmberkům, kteří zde nechali zřídit pivovar a hospodářský dvůr. V pozdějších letech se už o poustevnické tradici či o poušti čili sídlu poustevníků
na Kuklově dozvídáme pouze z drobných zmínek spojených s návštěvou tohoto místa nějakou
významnou osobou. Když 5. září roku 1594 odjel Petr Vok na protiturecké tažení do Uher, jeho
paní Kateřina Rožmberská z Ludanic „[…] byvši tak teskliva po pánu, uchýlila se do samoty
a zůstala tam ve dvoře na té poušti na Kuklvejtě […]“.41

Obr. 3: Zánik paulánského kláštera v Kuklově na olejomalbě neznámého autora z 18. století. Inventář paulánského kláštera Vranov u Brna.

Klášter u Nové Bystřice42
Dalším místem uprostřed hustých jihočeských lesů, kde ještě za života sv. Františka z Pauly
začali působit jeho následovníci, bylo blízké okolí Nové Bystřice – panství náležející rodu Kra40

41

Státní oblastní archiv v Třeboni, pobočka v Českém Krumlově, f. Velkostatek Český Krumlov, sign. I 5 AP 27. List
českokrumlovských minoritů lze časově ohraničit listopadem roku 1545 a květnem roku 1551. V této době, mezi smrtí
Petra V. z Rožmberka a nástupem Viléma z Rožmberka, vykonávali správu rožmberských statků poručníci Albrecht
z Gutštejna, Jeroným Šlik, Oldřich Holický ze Šternberka. Minoritský klášter se uvedeného bratra neujal náhodou.
Kromě geografické blízkosti ještě důležitější roli sehrála blízkost duchovní. Paulánská řehole totiž vychází z řehole
sv. Františka z Asissi, vypracované pro menší bratry, tedy minority.
BŘEZAN, V.: Kronika posledních Rožmberků. Díl II. Praha 1985, s. 520. Zmínka dokládá, že povědomí
o poustevnické tradici se udrželo i poté, co byl klášter opuštěn.
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jířů z Krajku.43 Konrád Krajíř, pán na Bystřici a Landštejně, poznal činnost nejmenších bratří
na sousedních rožmberských državách. Pochvalné reference z více stran (snad také z Horního
Rakouska) na přísnou askezi paulánů ho přivedly k zájmu o působení těchto řeholníků na vlastním panství. Podpora poustevníků kongregace sv. Františka z Pauly, jak jsou v zakládající listině výslovně nazýváni, byla činností nejen bohulibou, ale také pragmatickou. Pustá, velmi řídce osídlená krajina si žádala příchod nových obyvatel a u oblíbeného řádu se dal předpokládat
přímý i nepřímý podíl na kolonizaci krajiny. Na podporu realizace svého záměru si Krajíř
vyžádal souhlas pasovského biskupa Vigilia, do jehož oblasti působnosti novobystřické panství
spadalo. Zakládací listina kláštera u Nové Bystřice je datována dnem 24. června 1501.44 V této
listině se Konrád Krajíř zavázal postavit cely a oratoř zasvěcenou Nejsvětější Trojici v lese
zvaném Chundratzwald. Pozemek, na němž byl malý klášter budován, nechal označit hraničními
kameny, které poustevníkům zaručovaly život v ústraní od místního obyvatelstva a jeho aktivit.
Řeholníci dostali k dispozici rovněž část lesa, jehož dřevo mohli používat na stavbu i na otop.
Absence pramenů nám nedovoluje ani v tomto případě blíže náhlédnout do vnitřního života
paulánských poustevníků. Je však zřejmé, že první z nich dorazili k Nové Bystřici ještě před
vydáním zakládací listiny, koncem 15. století. V regionální literatuře až do nedávné doby převládal názor, že se nejednalo o eremity z Kuklova, nýbrž sem byli vysláni bratři z kláštera
v Thalheimu.45 Nejnovější zjištění však dokládají, že klíčovou roli při osazování nově budovaného konventu zřejmě sehrál P. Petr Fáber, patřící do skupiny paulánských poustevníků
žijících původně ve Výtoni, později na Kuklově.46 Odtud putoval do Říma, kde pravděpodobně
v říjnu 1497 složil sliby do rukou P. Bernarda Boyla, generálova vikáře pro Španělsko. Zaznamenává to notářský akt Petra Prossiho z 12. ledna 1500, obsahující též prohlášení Petra Fábera
v římském konventu Nejsvětější Trojice před generálním prokurátorem řádu nejmenších bratří,
P. Dominikem de Seme, o darování kostela sv. Ondřeje v Kuglvajtu pány z Rožmberka, o přivtělení kostela a konventu řádu nejmenších bratří legitimizovaném papežským legátem Orsinim
a potvrzující starší Boylova rozhodnutí a dispozice P. Diminika de Seme o jmenování Patra
Fábera vikářem řádu v české provincii a přilehlých zemích.47 Z Říma se roku 1500 Fáber navrací nejdříve do Kuklova, aby se v jarních měsících roku 1501 vydal do Nové Bystřice.
Podle staré řádové tradice měl být správný výběr pozemku pro klášter potvrzen zázračnou
událostí (miraculem) a následně zasvěcen. Poustevníci měli třikrát pokleknout, vždy setrvat
v dlouhé modlitbě, aby zkoumali Boží vůli. Při třetím pokleknutí měl místo označit čerstvě
42

43
44

45

46

47

MRŠTÍK, J.: Bývalý paulánský klášter nejsvětější Trojice u Nové Bystřice. Tábor 1883; PETRSÍLKA, Š.: Ursprung
und Erbauung des Paulaner – Klosters sammt der Kirche der allerheiligsten Dreifaltigkeit zu Neufistriss gemeinhin
Kloster gennant. Neuhaus 1852. Klášter u Nové Bystřice se u regionálních historiků dočkal největší pozornosti
z jihočeských sídel řádu. Mimo jiné i proto, že byl jediný z nich obnoven v pobělohorském období a do obnovy talheimského konventu v roce 1672 mu byla přiřčena primogenitura.
NOVÁKOVÁ, S.: Krajířové z Krajku. České Budějovice 2010.
Státní oblastní archiv v Třeboni, pobočka Jindřichův Hradec, f. Rodinný archiv Slavatů, k. 89, sign. IV E 5, sbírka
pergamenů 263. V tištěné formě též srov. DURYCH, V. F.: De Originibus Templi Salvatoris et Monasterii Fratrum
Minimorum S. Francisci de Paula Veteris Pragae Cum Licentia Superiorum. Pragae 1771, s. 3–9.
Srov. KADLEC, J.: Pavláni v jižních Čechách. Časopis Společnosti přátel starožitností českých, 1950, s. 43. Ve starší
literatuře se však setkáme i s variantou, že u počátků kláštera poblíž Nové Bystřice stál mnich Petr, který předtím
působil v kuklovském konventu. Novobystřický konvent měl být původně také podřízen kuklovskému klášteru. Srov.
NOVÁK, J.: Dějiny hradu a kláštera kuglveitského. Prachatice s. d., s. 9.
Srov. MUSIL, S.: Ordo minimorum – řád nejmenších bratří, jeho působení v konventu Nejsvětější Trojice u Nové Bystřice a historie tohoto konventu do jeho zániku v roce 1959. České Budějovice 2009. (Diplomová práce TF JU),
s. 36–40 a příloha 1.
Státní oblastní archiv v Třeboni, pobočka Jindřichův Hradec, f. Rodinný archiv Slavatů, k. 89, sign. III K 3, fol. 1–4,
latinský opis (originál byl v pobělohorské době uložen v archivu konventu Nejsvětějšího Salvatora v Praze).
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vytrysklý pramen, jehož vodě byly později přisuzovány léčebné účinky. Podle tohoto znamení
nazvali pauláni svoji první oratoř Sana Cella.48 Život v klášteře u Nové Bystřice byl skromný
podobně jako v ostatních paulánských příbytcích. Že paulánů u Nové Bystřice přibývalo, dosvědčuje listina vydaná Konrádem Krajířem 9. května 1507.49 Větší počet řeholníků si vynutil
rozšíření původní fundace. Kromě dalšího dřeva dostali pauláni k dispozici dva rybníčky v Pranšlákách a další čtyři rybníčky v Nejdku. Po řeholnících Krajíř žádal, aby jednou ročně za něho
a jeho rodinu slavili mši svatou. Modlitbami a mšemi svatými měli zakladateli oplácet vděčnost
také po jeho smrti. Původní zasvěcení kostela Nejsvětější Trojici bylo rozšířeno o patrocinium
Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Díky uzdravující studánce sv. Františka, nacházející se v blízkosti kláštera, se paulánská „poušť“ stala navštěvovaným poutním místem. O početním stavu
komunity nemáme přesné zprávy, ale dá se předpokládat její nárůst. Nepřímo to potvrzuje
událost, která je tradičně spojována se zánikem kláštera. Mělo k němu dojít roku 1533, kdy na
výroční den posvěcení chrámu, 22. července, napadla kráčející procesí čtyřiceti mnichů a dalších
věřících z okolních vesnic ozbrojená skupina nekatolíků, snad novokřtěnců, předtím vypovězených majitelem panství. Jako důvod toho, proč svoji zlobu namířili právě proti paulánským
poustevníkům, bývá zmiňována kazatelská činnost nejmenších bratří, která patrně nezřídka mířila k „odpadlíkům“. Prameny jsou však zdrženlivější v konkrétních údajích, neuvádějí ani přesné
datum zániku kláštera, ani údaj o počtu obětí. Autor Nekrologia líčí dramatické okamžiky,
jejichž výsledkem byl zánik novobystřické komunity, takto: „Tento klášter zničila zuřivost heretiků. Kterého však roku naši řeholníci byli nuceni ho opustit, nemáme hodnověrnou zprávu. Přece však se vypravuje, že mnozí z našich otců byli luterány z nenávisti k víře a řádu zabiti v nedaleké vsi Munichschlag, a zdá se, že i samotnou etymologií řečené vesnice se vybízí k víře, že své
jméno převzala od pobití mnichů […].50
Těnovice, nebo Týn? Fundace s otazníky
Z lokalit, ve kterých v předbělohorském období působili paulánští poustevníci či řeholníci,
máme k dispozici nejméně informací o klášteře v Těnovicích51 (jihovýchodně od Plzně). Zprávy
o něm jsou nejen sporé, ale také velmi nepřesné. Je velmi pravděpodobné, že minimálně k záměru vystavět klášter skutečně došlo.52 Zdali do kláštera někdy byli uvedeni pauláni, nelze doložit. Je to jediné místo z klášterů německo-české provincie, které nemůžeme spojit se jménem ani
jednoho konkrétního paulánského řeholníka. Problémem je rovněž samotná lokalizace konventu, ta je dnes spíše záležitostí archeologickou než historickou. Drobné zmínky ve starší a regionální literatuře umisťují klášter do Těnovic nedaleko Spáleného Poříčí.53 Jako zakladatel klášte48
49
50
51

52

53

Vědecká knihovna Olomouc, f. Staré tisky, sign. ST III 47, ASAM, N.: Compendium historicum, s. 18.
Státní oblastní archiv v Třeboni, pobočka Jindřichův Hradec, k. 89, sign. IV E 5, sbírka pergamenů 275. Srov. též opis
originální listiny v textové příloze č. 5.
MZA, f. G 12 Cerroniho sbírka, sign. Cerr. II. 369, Necrologium, s. 10.
Pro nedostatek pramenů neuvádí tento klášter ani rozsáhlá práce VLČEK, P. – SOMMER, P. – FOLTÝN, D.: Encyklopedie českých klášterů. Praha 1997, přestože v ní jinak nechybí alespoň stručná hesla v případě klášterů, které nebyly dostavěny nebo byly pouze zamýšleny.
Dokládá to jeho samozřejmé uvádění v písemných i tištěných pramenech k dějinám paulánského řádu. Ty jsou sice
mladšího data než předpokládaná doba vzniku kláštera (z pobělohorského období), avšak jejich autoři pracovali
nepochybně se staršími archiváliemi a písemnostmi, navíc je od doby působení paulánů na českém území v předbělohorském období dělilo pouze osmdesát let. Srov. např. LANOVIUS, F.: Chronicon generale ordinis Minimorum.
Paris 1635, s. 620; Vědecká knihovna Olomouc, f. Staré tisky, sign. ST III 47, ASAM, N.: Compendium historicum;
MZA, f. G 12 Cerroniho sbírka, sign. Cerr. II. 369, Necrologium aj.
Srov. MRŠTÍK, J.: Česko-německá provincie řádu paulánského. Blahověst, 1884, s. 296; FRIND, A.: Die Geschichte
der Bischöfe und Erzbischöfe von Prag. Prag 1873, s. 218 „[…] auf kurze Zeit in Teinowitz sich angesiedelt hatten […].“
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Obr. 4: Zánik paulánského kláštera v Těnovicích (nebo v Týnu nad Vltavou). S velkou pravděpodobností fiktivní podoba kláštera je dílem neznámého autora z 18. století. Inventář paulánského kláštera Vranov u Brna.

ra je zmiňován rytíř Jan Hiřovec na Hiřově. Klášter měl vzniknout někdy kolem roku 1520 (dle
jiných informací i dříve), zaniknout asi roku 1559 a byl zasvěcen sv. Anně.54 Nad skutečnými
důvody zániku kláštera visí opět otazník, nicméně z nepatrných indicií a také na základě komparace s osudy mnoha jiných klášterů té doby je možné předpokládat, že příčinou úpadku mohly být zhoršené hospodářské poměry fundátora, který svůj záměr nedokončil. Také dědicové
zakladatele mohli konvertovat k luterskému vyznání, čímž by klášter ztratil nejdůležitější část
podpory. Latinská podoba názvu kláštera „conventus teinovicensis“ však nechává otevřenou
také lokalizaci kláštera do Týna nad Vltavou. Této variantě nasvědčují drobné zmínky o klášteře v kronice německo-české provincie sepsané Nicolausem Asamem. Ten totiž zmiňuje „Closter
S. Anna zu Teinowitz an der Moldau“. Odvolává se přitom na zmínku v Kronice české vytištěné
roku 1596.55 V nekrologiu německo-česko-uherské provincie z 18. století, jehož součástí je také
historie vzniku a obnovy provincie, se autor odvolává na Asama: „O konventu sv. Anny v Těnovicích v Čechách, zničeném skrze bludařskou zvrácenost, neexistuje naprosto žádná paměť, než
že se česká kronika o něm zmiňuje a jakési rozvaliny kdysi velké stavby jsou tam viděti.“ Otec
Asam ve svých rukopisech dále vzpomíná: „[…] u kostela ve zdi ještě existuje viditelný obraz sv.
54

55

Zatímco v patrociniu kláštera je v podstatě všeobecná shoda, liší se údaje o době vzniku a délce trvání konventu, nejasná je též otázka zakladatele či alespoň jeho rodu. Kromě varianty Hiřovců z Hiřova bývají v této souvislosti vzpomínáni
také Čičovci z Čičova. Srov. Ze starých pamětí Těnovických. Úřední věstník farních úřadů v Čížkově, Mešně, Mitrovicích, Spál. Poříčí, Těnovicích, 1909, č. 1, s. 5. Zde nejmenovaný autor článku lokalizuje klášter na místo zvané „pod
zvonicí“ a konstatuje, že pauláni měli na starost duchovní správu osady Těnovické. Dále: DAVÍDEK, V.: Naše
Spálenopoříčsko. Díl I. Staré časy Spálenopoříčska. Část II. Místopis a rodopis. Praha 1942, s. 57.
Patrně se jedná o proslulé dílo Václava Hájka z Libočan, které se v uvedeném roce 1596 dočkalo německého
překladu, s nímž později Nicolaus Asam pracoval. Ačkoliv je v kronice mnoho zpráv o klášterech a řeholnících,
v dostupném českém vydání se mi zmínku o paulánských konventech předbělohorského období nepodařilo nalézt.
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Františka z Pauly, vytesaný v kameni.“56 Jasno ve věci existence či neexistence konventu sv.
Anny se nepodařilo udělat ani Václavu Fortunátu Durychovi na konci 18. století, když se v jedné
ze svých prací k počátkům provincie znovu vrátil. Konventu „S. Annae in Teinowitz ad Moldavam“ však věnoval jen několik řádků. Odvolává se na Asamův rukopis a v něm zmíněný Hájkův „katalog českých klášterů“, který konvent sv. Anny v „Teinowitzu“ uvádí. Znovu také připomíná, že „všechny záznamy teinowitzkého kláštera zanikly a dodnes nebyly nalezeny“.57
Závěr
Když roku 1507 František z Pauly umíral, byla již německo-česká provincie realitou, i když
počet konventů ani řeholníků nebyl příliš velký. Řeholníci této provincie byli součástí velkého
paulánského společenství, které svůj další rozvoj řešilo na generálních kapitulách řádu. Předsedal jim nástupce sv. Františka. Zakladatel řádu za něj na smrtelné posteli označil pátera Bernardina z Otranta († 1520), svého dosavadního vikáře, kterého měla do roka potvrdit generální
kapitula svolaná do Říma. Jeho spolupracovníky měli být otcové Jacques Lespervier, Mathieu
Michel a Reginald Clerici, korektor z Tours. Na první pohled je zřejmé, že vedení řádu měli mít
v rukou francouzští otcové, což vyvolalo nemalé diskuse s italskými bratřími původního poustevnického hnutí na římské generální kapitule konané v konventu Nejsvětější Trojice „ai Monti“ od 28. prosince roku 1507 do 2. ledna roku 1508 za účasti jednašedesáti otců, zastupujících
dvaatřicet konventů stávajících čtyř řádových provincií.58 Zastoupení zde měla také německočeská provincie. Kapituly se zúčastnili Dionýsius Barbier, provinciál a vicekorektor kláštera sv.
Anny v Thalheimu, dále Franciscus Cerdonius, Ludovicus Flaminus, prokorektor z kláštera sv.
Ondřeje v Kuklově, Petrus Allemanus, korektor kláštera v Nové Bystřici, bratr laik Joannes Allemanus a český oblát P. Caspar.59 Zásadním problémem byla skutečnost, že jednotliví otcové
skládali řeholní sliby postupem času na různé verze vyvíjející se řehole, takže italští poustevníci
odmítali přijmout slib trvalého postního života zakotvený ve Čtvrté řeholi s poukazem, že takovým životem žijí i bez jeho právního definování. Díky moudrému vedení komisaře sv. Stolce,
kardinála Marka Vigéria, se po dlouhých a bouřlivých diskusích podařilo jako poslední projev
vůle zakladatele přijmout Čtvrtou řeholi jakožto závaznou pro celý řád.60 Na to byl 1. ledna roku
1508 zvolen „sine fraude“ padesáti z devětašedesáti hlasů P. Francois Binet, muž mimořádných
schopností, jehož spolupracovníky se stali otcové Giacomo di Morano, Mathie Michel, Franciscus Cerdonius (předtím se podílel na zakládání německo-české provincie) a generální prokurátor
Jacques Lespervier.
Franciscus Cerdonius zastupoval posléze německo-českou provincii také na dalších generálních kapitulách, konaných v Tours (1511) a Toulouse (1514), kde již vystupoval jako druhý
německý provinciál. Na čtvrté generální kapitule byl dokonce zvolen čtvrtým generálem řádu po
svatém Františkovi. Páté generální kapituly, konané v Paříži roku 1520, se za německo-českou
56
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MZA, f. G 12 Cerroniho sbírka, sign. Cerr. II. 369, Necrologium, s. 8. O „bludařské zvrácenosti“ se v případě
těnovického kláštera Asam nezmiňuje. Je možné, že autorovi Necrologia jako inspirace k tomuto tvrzení posloužila
olejomalba konventu, pocházející asi z poloviny 18. století. Zachycuje mohutnou stavbu s nápisem „Conventus
teinovicensis“ v plamenech (srov. obrazek 4).
Srov. DURYCH, V. F.: De Originibus Templi Salvatoris et Monasterii Fratrum Minimorum S. Francisci de Paula
Veteris Pragae Cum Licentia Superiorum. Pragae 1771, s. 34–35.
GALUZZI, A. M.: Il primo Capítolo generale dellé ordine dei Minimi (28 dicembre 1507 – 2 gennaio 1508). Bollettino ufficiale dellé ordine dei Minimi, 1967, s. 137–143.
Vědecká knihovna Olomouc, f. Staré tisky, sign. ST III 47, ASAM, N.: Compendium historicum, s. 18.
Zástupci německo-české provincie v otázce Čtvrté řehole jednomyslně podpořili francouzské otce. Srov. Vědecká
knihovna Olomouc, f. Staré tisky, sign. ST III 47, ASAM, N.: Compendium historicum, s. 19.
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provincii zúčastnil viceprovinciál Sebastinus Wodiz. Roku 1523 se potřetí uskutečnila generální kapitula ve Věčném městě. Zúčastnil se jí provinciál P. Bernardus Heil. Jedná se o posledního
doloženého vyslance německé provincie před jejím dočasným zánikem. Kapitula zvolila nového generála, kterým se stal P. Martialis de Vicinis. Kronika německé provincie uvádí, že ten jako
„jeden z prvních učedníků sv. Františka ve Francii hned jako dobrý pastýř podnikl těžkou
a nebezpečnou cestu do Německa přes Rakousko a Čechy, protože už tehdy provincie pro velké
pronásledování kacíři se zdála být v nebezpečí. Když tam ale přijel, chybělo málo, a byl by tam
našel tyto tři kláštery zpustlé a opuštěné, většinu duchovních rozptýlenou a vyhnanou, a těch
málo zbývajících pak povzbudil tento bohulibý muž nadšeně k stálosti. Když ale svůj krok sotva
z provincie vzdálil, teprve to začalo, že většina duchovních byla od kacířů ze závisti proti jejich
latině a náboženství zavražděna, kterých bylo, jak zapsali náš biskup Ludovicus Domius a Lanovius do řádové kroniky, kolem stovky.“61
Ať už byly příčiny zániku provincie jakékoliv, je zřejmé, že za kritickou etapu, kterou paulánské konventy nepřežily, můžeme považovat třicátá léta 16. století. Řádové prameny je
nejčastěji spojují s násilnostmi heretiků. Lanovius se k příčinám zániku vrací ve svém Chroniku generale hned na několika místech. Sděluje, že „tato germánská provincie fungovala nějakou
dobu, ale naše kláštery byly zničeny řáděním luteránů, zapáleny a rozbity, a naši lidé byli vyhlazeni, což připomeneme ve vhodnou dobu. Z toho všeho nezbylo téměř nic až do roku 1623, kdy
konečně byla znovu získána a obnovena kvetoucí provincie a tak to také dosud víme.“62 Na
jiném místě je opět jako hlavní důvod zániku provincie zmíněno řádění luteránů, kteří „kvůli získání majetku mnohé naše lidi zabíjeli, a tito tedy zemřeli vznešeně mučednickou smrtí, což připomínáme na jiném místě“.63 Tyto citace dosvědčují, jak velmi úzce byla spojována krize řeholního života v 16. století s luterskou reformací. Řádoví autoři vesměs nerozlišovali nekatolické
skupiny, všechny se vešly do všeobjímajících pojmů kacíř či heretik. V regionální literatuře jsou
nejčastěji připomínáni jako násilníci novokřtěnci, žijící a působící v této době na českorakouském pomezí. Jejich jinak poklidné soužití s místním obyvatelstvem mohlo být narušeno
několika událostmi, které některé jejich skupiny uvedly do pohybu a patrně také radikalizovaly.
Nepochybně k tomu přispěla císařská nařízení k jejich vypovězení ze země, vydaná Karlem V.
po upálení Baltara Hubmayera roku 1528 a znovu obnovená na říšském sněmu roku 1530.64 Na
mnohých místech vrchnost tato nařízení přecházela, neboť se jednalo o pracovité poddané, uplatňující se v rozličných činnostech.65 Ze Švýcarska a rakouských zemí však přicházeli do českých zemí další novokřtěnci. Zabýval se jimi i český sněm roku 1534, který znovu vyzýval vrchnost, aby je na svých panstvích netrpěla, pokud nekonvertují ke katolické víře.66 V tomto
kontextu byli také vypovězeni Krajíři z novobystřického panství roku 1533. Je možné předpokládat, že proti novokřtěncům ve své kazatelské činnosti horlivě vystupovali i samotní pauláni,
nabádající k obnově církve skrze vnitřní konverzi a principiálně odmítající jakékoliv formy
hereze. Je otázkou, v jaké míře, pokud vůbec v nějaké, se mohl v radikalizaci novokřtěneckých
skupin na rakousko-českém pomezí projevit vliv charismatického proroka Melchiora Hoffmana,
který hlásal ve Štrasburku nutnost nového křtu a na rok 1533 předpověděl apokalypsu.67
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Daleko méně je v pramenech i v literatuře jako jedna z možných příčin zániku provincie zmiňována opětovná obecná krize vnitřního života klášterů, která úzce souvisela s Lutherovým
vystoupením. Rovněž špatné hospodářské poměry konventů patřily k hlavním příčinám zániku
klášterů této doby.
Obecně tedy můžeme konstatovat, že reformace a události s ní spojené se staly ve střední
Evropě pohromou nejen pro paulánský řád, ale i pro mnohem početnější řeholní instituce, mezi
něž patřil například řád františkánů observanů.68

Tabulka 1: Paulánské konventy předbělohorské německo-české provincie v 15.–16. století.

Summary
Hermits Versus Reformation. The Formation, Life and Downfall of German-Czech Pre-White
Mountain Province of the Order of the Minims in the 15th and 16th Century
The first German-Czech province of the Order of the Minims was founded in the late 15th and early
16th century, during the life of St. Francis of Paola. The fact that the first monasteries in the Czech lands
were on the estate of prominent Czech families (Kuklov on the estate of the Rosenbergs, the monastery at
Nová Bystřice on the land of the Krajířs from Krajek) shows interest in this new order and confidence in
its benefits. The Minims’ convents built in seclusion, living in strict asceticism, were to become centres of
deep spiritual renewal and also had to create an effective barrier to prevent the spread of the Reformation.
However, they were vouchsafed to operate only for a few decades. Share on the temporary downfall of the
Pre-White Mountain province is attributed to the Lutherans. Some sources also refer to the activity and
violence of the Anabaptists, against whom the Minims worked on the field of preaching and who Konrád
Krajíř, the founder of the monastery at Nová Bystřice, testified from his estate in 1533. Some prominent
families joined the lutheran Reformation, among them the Polheims, on whose estate was located the
monastery in Thalheim. A question remains over the fate of the fourth monastery – the one in Týn nad
Vltavou or in Těnovice, whose existence and also the locality is unclear because of the absence of sources.
The termination of German-Czech province during the first half of 16th century was the result of changes
in the religious situation in connection with the worsening economic situation of the convents.
68
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BAROKNÍ CESTY ČESKÝCH POUTNÍKŮ
DO HORNOUHERSKÉHO ŠAŠTÍNA1
MARKÉTA HOLUBOVÁ
The presented study examines the question of long-distance pilgrimages from the Czech lands in
the early modern period. Based on a detailed analysis of manuscript and printed collections of
miracles and official sources, these issues are analyse on the example of the Slovak Marian
pilgrimage site – Šaštín.
Key words: Books of miracle; pilgrimage; cult of the Virgin Mary; baroque.
Panna Maria, matka Ježíše Krista, zaujímala v českých zemích v pobělohorském období specifické postavení. Jako matku Spasitele ji pokládalo za nejmocnější a nejvlivnější ochránkyni
a přímluvkyni u Ježíše Krista i Boha Otce společenství věřících od nejvyšších církevních hodnostářů až po nejširší lidové vrstvy. Kult Panny Marie nabyl v rakouském soustátí výsadní postavení a spolu s uctívaným světcem sv. Janem Nepomuckým se stal součástí oficiální katolické
zbožnosti, tzv. Pietas Austriaca.2 Mariánská poutní tradice se oživovala v místech, které přečkaly dramatické události husitského období a protestantské reformace, avšak zakládány byly i svatyně nové, ať již soukromými donátory z řad šlechty a duchovenstva, nebo díky aktivitám jednotlivých řádů, bratrstev a obyvatel lokálních společenství. Postupem doby se na území každé
diecéze nalézalo několik poutních míst lokálního, regionálního a zemského významu, v ojedinělých případech i nadnárodního věhlasu, jako tomu bylo v případě Svaté Hory u Příbrami.
V českých zemích, podobně jako v celé Evropě, převládala poutní místa zasvěcená Panně
Marii a pašijím Kristovým, méně četná byla místa svatoanenská i trojiční a také poutní místa
zasvěcená čtrnácti svatým pomocníkům, Andělu Strážnému, českým zemským patronům, zemědělským patronům (sv. Isidor, sv. Linhart) či dalším ochranným světcům (např. sv. Antonínu
Paduánskému a sv. Liboriovi).3 Vedle středověkých soch a obrazů domácího původu se v českých zemích vyskytovala řada milostných vyobrazení importovaných.4 Přiváželi je duchovní či
šlechtici z celé Evropy. Nejvíce byla rozšířena devoční kopie Panny Marie Pomocné (Pasovské),
řada importů pocházela z Itálie (např. Panna Marie Loretánská, Panna Marie Klatovská – tj.
1
2

3

4
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kopie z Valle di Vegezzo, Panna Maria Sněžná aj.). Reprodukovány byly celé stavby, jak víme
z mnohých multiplikací italské Santa Casa (např. Loreta na Hradčanech, Římov, Mikulov),
kaple ze švýcarského Einsiedelnu (např. Ostrov nad Ohří, Radíč), kostela v bavorském Altöttingu (např. Nová Včelnice) či svatyně z Mariazellu (např. Chlum u Třeboně). Ovšem čeští poutníci putovali v období baroka i za hranice země. Hojně jimi byla navštěvována slavná poutní
místa v rámci rakouského soustátí – hornouherský (slovenský) Šaštín, Marianka, rakouské
Mariazell, Sonntagberg, Maria Taferl, Maria Dreieichen nebo kladské Vambeřice. Mimo jeho
rámec se jednalo především o polskou Čenstochovou, Piekary, Zebrzydovice, bavorský Pasov,
Altötting, Dorfen či poutní místa na samých bavorsko-českých hranicích, k jakým patřily Neukirchen bei hl. Blut nebo Kreuzberg. Stranou nezůstávalo ani italské Loreto či centrum evropského poutnictví – Řím.
Věhlas těchto poutních míst podporovaly vedle tištěné poutní produkce (např. devoční grafika, kramářské tisky, tištěné historie poutních míst, mariánské atlasy aj.) i legendy o milostných
vyobrazeních, informujících o jejich zázračné, především však léčivé moci, kterou disponovaly.
Tato zázračná vyslyšení byla v podobě svědeckých zápisů evidována správci poutních míst v tzv.
knihách zázraků,5 jejichž pomocí zvyšovali prestiž dané poutní lokality v nabízené síti poutních
míst. Jinak tomu nebylo ani v případě hornouherského (slovenského) Šaštína.
Historie poutního místa
Počátek kultu Madony Šaštínské6 je vázán k události z roku 1564, kdy Angelika Bakičová,
manželka majitele šaštínského panství hraběte Imricha Czobora, nechala zhotovit sochu Panny
Marie Sedmibolestné jako poděkování za vyslyšení prosby v otázce rodinného strádání. Na
místě, kde se událost odehrála, byla postavena trojhranná kaple, kam byla plastika umístěna.
Podle tradice se první nevšední úkazy a zázračná vzhlédnutí začaly objevovat po roce 1710.
Vzhledem k tomu, že počet zázračných uzdravení neustále vzrůstal, zřídil ostřihomský arcibiskup Imrich Eszterházy na základě ustanovení tridentského koncilu v roce 1732 vyšetřovací
komisi v čele s ostřihomským kanovníkem Jiřím Agnelym, šaštínským rodákem. Na základě
výsledků šetření byla socha 10. listopadu 1732 prohlášena za zázračnou. Nedlouho po vyhlášení mariánského poutního místa, přesněji 2. dubna 1733, byla Šaštínská Pieta svěřena do péče
paulínského řádu,7 který zde v krátké době vybudoval poutní chrám s klášterem.
Postupem doby se ze Šaštína stalo hojně vyhledávané mariánské poutní místo, které si udržovalo multietnický charakter. Náhled na to, v jaké podobě probíhala putování z českých zemí ve
druhé polovině 18. století, nám poskytly jednak rukopisné a tištěné sbírky šaštínských zázraků,
jednak prameny úřední povahy.
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Šaštínské sbírky zázraků
Kromě duchovní pastorace prováděli paulíni hned od samého počátku pravidelnou evidenci
šaštínských zázraků, což dokazují i tři dochované rukopisné knihy zázraků z let 1732–1794.8 Pro
zvýšení věhlasu a propagace nově vzniklého mariánského poutního místa byly záznamy zázračných událostí zveřejněny i tiskem, a to ve čtyřech jazykových mutacích – v roce 1746 vyšla latinsky, v roce 1750 německy a v roce 1751 maďarsky i slovakizovanou češtinou. Když pomineme
dobovou univerzálnost latinského jazyka, pak zbývající jazykové verze tisků přesně korespondovaly s etnickým složením poutníků, kteří sem pravidelně docházeli. Všechny tisky zachycovaly
události z let 1732–1735. Předmětem našeho srovnávacího zájmu se proto stal rukopisný soupis
šaštínských zázraků z let 1732–1735, obsahující 726 zápisů, a tištěné sbírky zázračných vyslyšení
v latinské jazykové mutaci9 a slovakizované češtině,10 jež však prošly před zveřejněním zřejmě
důkladným selektivním výběrem, neboť z téhož období evidovaly pouze 512 záznamů.
Zápis evidoval přímou výpověď vyslýchaných před duchovním na poutním místě, případně
sdělení jejich blízkých příbuzných, přátel i důvěryhodných svědků události.11 Šaštínské zápisy
o udělených milostech, ať již v psané, či tištěné podobě, podchycovaly jméno a příjmení aktéra,
pokud šlo o ženu, bylo doplněno jméno manžela, v případě uzdravení dítěte byla zpravidla uvedena jména obou rodičů. Dále byla zaznamenána národnost, lokalita, způsob vyslyšení i forma
votivního daru.
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velut suae potentiae, & Maternae benignitatis locupletissimis testibus Mariano Lectori Exhibita; Per Conventum
Sassiniensem Patrum FF. Eremitarum Ordinis S. Pauli primi Eremitae. Tyrnaviae 1746.
Knihovna Národního muzea v Praze, sign. Langer IV 3 J 5, viz Knihopis – Dodatky, č. 3279, Nová hvězda Uherské
krajiny. Trnava 1751.
HOLUBOVÁ, M.: Zázračná uzdravení ve světle svatohorských knih zázraků. Český lid, 2002, č. 3, s. 218;
HOLUBOVÁ, M.: The Jesuit place of pilgrimage – Svatá Hora near Příbram in the light of books of miracles. In:
Doležal, D. – Kühne, H. – Doležalová, E. – Holubová, M. – Hrdina, J. – Pátková, H. (edd.): Wallfahrten in der
europäischen Kultur. Frankfurt am Main 2004, s. 370–371; PROKOPOVÁ, Z.: Wunderbücher in der Barockzeit und
Wundererhörungen an Marienwallfahrtsorten in Südböhmen. In: Doležal, D. – Kühne, H. – Doležalová, E. – Holubová, M. – Hrdina, J. – Pátková, H. (edd.): Wallfahrten in der europäischen Kultur. Frankfurt am Main 2004,
s. 384–385; PROKOPOVÁ, Z.: „Auxilium christianorum, ora pro nobis“. Barokní knihy zázraků jako dosud málo
využitý pramen. Kuděj, 2004, č. 1, s. 10–16; GAŽI, M.: „Srpské outočiště“. Podsrpenský kostel Panny Marie Bolestné a jeho lidé. Jihočeský sborník historický, 2003, s. 47.
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Etnické zastoupení prosebníků z jednotlivých zemí bylo v tomto poměru – Slováků 37,7 %,
Maďarů 20,5 %, poutníků z rakouských zemí 16,6 %, Bavorů 1 % a vyslyšených z českých zemí
24,2 %. Ti tedy tvořili druhou nejpočetnější etnickou skupinu v evidenci všech poutníků. Celkově tak bylo podchyceno 52 lokalit z Čech, Moravy a Slezska (viz mapa). Z pohledu měsíční
frekvence návštěv českých poutníků v Šaštíně je patrné, že sem přicházeli především až ve druhé
polovině roku, a to v květnu a o jarních a letních měsících, méně pak na podzim a v zimě, tedy
od listopadu do dubna. Zřejmá byla snaha vyhnout se těžkostem, hlavně špatným klimatickým
podmínkám, které by poutníkům nastaly, kdyby se vydali na cestu v zimním čase. Složení českých prosebníků bylo následující – 43 % muži, 39 % ženy a 18 % děti.12
Vzhledem k boží všemohoucnosti a milosrdenství bylo možné zázrak očekávat; jistotu však
prosebník neměl nikdy. To, zda bude vyslyšen, záleželo jen na boží vůli. Tuto skutečnost brali
někteří věřící na vědomí a dokázali se smířit i s tím, že jejich prosba nebude naplněna. Mnozí se
však nevzdávali a hledali řešení svého problému na dalších poutních místech. Jestliže prosebníkovi jedno poutní místo nepomohlo, zaměřil svou pozornost na jiné posvátné místo. Mariánský ctitel se nerozpakoval obcházet poutní místa a zkoušet přímluvnou moc nejrůznějších
milostných vyobrazení.13 Všemi zkoumanými výpověďmi se proto nese hluboké přesvědčení
o absolutním odevzdání se člověka do vůle boží, a to v dobrém i ve zlém. Bůh mohl projevit
svou nekonečnou dobrotu, pokud byl uprošen. A právě tato snaha, v našem případě tedy sebeodevzdání se do „vůle“ Šaštínské Piety, bylo chápáno jako výsostná forma léčebné terapie.

Z tohoto úhlu pohledu pak šaštínská svatyně představovala cílové poutní místo, jak to stvrzuje i tento záznam: „Barbora pak, Moravanka z Hroznu, na krku a ramenách ohyzdnýma vředy jakožto nějakými kulami přikrytá byla. Což tato ubohá nedělala, aby ty jizvy a rány zahnati
mohla, prostředky a léky rozmnožovala, slibmi se zavazovala, v Moravě od dávna od pobožnosti vznešené Svaté místa navštěvovala, však předce žádosti své dost učiniti nemohla; půltřetího již
léta v tomto neštěstí postavená, všechno své utočiště v Šaštínské Matičce složila; tam tedy došla,
tam veliku náději bolestné udy z mariánské lampy máslem namazala, a tak ty smutné znamení
velikým svým podivením devátého července [1734] otřela.“14
12

13
14

Obdobný příklad nalézáme i v případě excerpovaných knih zázraků u českého jezuitského poutního místa v Bohosudově u Teplic. Blíže viz HOLUBOVÁ, M.: Votivní dary ve světle barokních knih zázraků. In: Tarcalová, L. (ed.): Dary
a obdarování. Uherské Hradiště 2007, s. 147.
PROKOPOVÁ, Z.: Poutník. In: Bůžek, V. – Král, P. (edd.): Člověk českého raného novověku. Praha 2007, s. 258–260.
Knihovna Národního muzea v Praze, sign. Langer IV 3 J 5, viz Knihopis – Dodatky, č. 3279, Nová hvězda Uherské
krajiny. Trnava 1751, s. 227.
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Prosebníci žádali o pomoc Pannu Marii Šaštínskou v nejrůznějších záležitostech, které přinášel každodenní život. Nejvíce proseb se jednoznačně týkalo zdravotních problémů dětí
i dospělých, za nimiž v pomyslném žebříčku následovaly prosby o poskytnutí ochrany v nebezpečných situacích. Takže i cestování a pobyt mimo domov znamenaly pro člověka možný zdroj
všestranného ohrožení. Budeme-li konkrétnější, pak šaštínské zápisy líčily zázračné události,
které se týkaly velkou většinou tělesných a zřídka i psychických uzdravení. Z tělesných onemocnění se často vyskytovaly padoucnice, vodnatelnost, ztráta zraku, sluchu nebo řeči, vředy,
vysoké horečky, pravidelně evidovány byly také problémy spojené s pohybovým aparátem či
s revmatickými onemocněními.
Život dítěte ohrožovaly těžké porody, četné nemoci, úrazy a nehody. Pro záchranu potomků
se rodiče snažili udělat vše, co bylo v jejich silách. Citový vztah k dětem, a to i k velmi malým,
rozhodně nebyl odtažitý a bez citu, což se zřetelně odráželo v řadě zdejších svědectví. I muži
projevovali vřelou účast se svými ohroženými dětmi, a to bez rozdílu, zda se jednalo o chlapce
či děvče: „Petra také Vodičky, Vyškovského obyvatele z Moravy, okolo osm let mající dcéru Barbara, […] když ji špatným způsobem rak nos tráviti začal. Otec aby z toho nebezpečenství dceru osvobodil, všeliké lékařství vyhledával, však ale neštěstí ne jen neustupuje, nýbrž dále rozvléká. Což vidice, litost nad ní mající tatík, s velkou důvěrností Šaštínské Panně svu Pannenku
obětoval, ji na pomoc vzýval, a po nějaké chvíli, kostečka na způsob stříbrného grosse z nosa
vypadla, a děvečka šťastně jest uzdravená. Aby tedy vděčnost laskavé Matce prokázal, kostečku
ve stříbře zapravenu do Šaštína přinesl, a co se přihodilo, Srpna měsýce [1733] věrně vyjevil.“15
Mariánští ctitelé se mohli na pomoc nebeské Divotvůrkyně spolehnout i ve zcela světských
starostech. Zdá se však, že v záležitostech „všedního dne“ se vzhledem k menší frekvenci
podobných zápisů pravděpodobně obraceli i jinam. Pokud se však jednalo o situaci, jež ohrožovala zdraví nebo přímo život prosebníka (nemoci, úrazy, nehody), bylo zřejmě na místě požádat
o pomoc Matku Šaštínskou, Královnu všech svatých.
Samotné uzdravení nebo ochrana v nebezpečných situacích byly chápány jako milost, jež
vyžadovala děkovný akt ze strany prosebníka-ctitele. Specifickým typem projevů díků za prokázaná dobrodiní bylo předávání votivních darů, a to ve formě duchovní nebo hmotné, často
i ve vzájemné kombinaci. Poměrně hojná kumulace vot byla zřejmou snahou dárce důstojným
způsobem deklarovat získanou svatou milost.
Nahlédneme-li do jednotlivých záznamů, nacházíme mezi poměrně častými ex voty stříbrné
či voskové napodobeniny lidských postav mužů, žen, dětí, eventuálně rodičů s dětmi, které byly
zástupným symbolem osob prosebníků, přinášeným uctívané Madoně jako identifikační obětina. Podobně modely, obvykle zmenšeniny jednotlivých částí a orgánů lidského těla (např. ruce,
nohy, oči, uši, zuby, prsa, plíce, žaludek, ramena apod.), znázorňovaly nemocí postižené údy,
přičemž pravice mohla symbolizovat také přísežné gesto závazku. Na principu kontaktní magie
se věřilo, že zástupné symboly zprostředkují přímluvou patronky splnění konkrétních přání
a závazků. Z těchto důvodů byly na poutním místě zavěšovány atributy nemocí, přičemž k těm
nejčastějším předmětům obětovaným na oltář Panny Marie Šaštínské patřily berle.
Velmi významnou a frekventovanou skupinu votivních darů představovala duchovní vota,
oblíbená všemi sociálními vrstvami a využívána v jakékoliv záležitosti. Prosebníci zvolili jako
votivní dar modlitbu, zpověď, svaté přijímání, půst nebo intenci na odsloužení mše svaté na
poutním místě. V charakteru těchto vot se často odrážela číselná symbolika, zvláštní význam
některých dnů v týdnu a především individuální zbožnost. K častým darům patřila i vota vosková, ať už v podobě surového vosku, obětiny, nebo svíčky. Zcela specifickou sbírku votivních
15

Tamtéž, s. 168–169.
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darů představovaly luxusní předměty z osobního vlastnictví prosebníka, který patřil obvykle
k majetnější skupině obyvatelstva. Jednalo se o šperky, stříbrné tabulky, finanční obnosy či
bohoslužebné náčiní.
Ovšem k ex votům patřily i prostší dárky, jako například máslo do lamp,16 drobné kostečky,
pentle nebo knoflík. Rozhodující byl zřejmě úmysl dárce, který předpokládal, že samotným aktem
zaslíbení nějakého daru podpoří svoji prosbu nebo po vyslyšení vyjádří darovacím aktem poděkování za obdrženou milost. Tyto uvedené skutečnosti mohl vyjádřit jakýkoliv dar bez ohledu na svoji cenu nebo charakter. Významný vliv na skladbu darů mělo ovšem sociální postavení votantů.
Prameny úřední povahy
Pro zmapování pozdně barokní poutní tradice z českých zemí do hornouherského Šaštína se
ukázal jako velmi prospěšný také úřední seznam procesí olomoucké diecéze z roku 1771.17 Tento soupis18 vznikl jako reakce na císařské nařízení z roku 1771, které přikazovalo provést evidenci všech poutí a procesí organizovaných v olomoucké diecézi. Výsledným produktem císařského reskriptu se stal písemný materiál, který podchycoval daný stav na základě došlých
odpovědí19 z 59 děkanátů. Shromážděné údaje pak byly formou tabulky sumarizovány a rozčleněny do několika kolonek, které obsahovaly jak název děkanátu a farnosti, výchozí a cílové
místo pouti nebo procesí, svátek, k němuž se tyto festivity vztahovaly, tak i údaje o vzdálenosti.
Budeme-li konkrétnější, pak obraz barokní peregrinace z Moravy a Slezska k Pietě Šaštínské vypadal následovně. Hlavní sezona šaštínských poutí začínala podle uváděných svátků
v květnu, obvykle na svátek sv. Filipa a Jakuba (1. května), pokračovala v následujících třech
měsících a kulminovala na konci září. Z hlediska četnosti probíhal poutní rádius v několika
vlnách. Vrcholky přelomu jara a léta se vázaly kromě již výše zmíněného svátku sv. Filipa
a Jakuba hlavně na slavnost Nejsvětější Trojice, Nanebevstoupení Páně a na svátek sv. Anny
(26. července). S koncem září příliv poutních průvodů z moravsko-slezského pomezí významně
narůstal, přičemž jeden z posledních termínů, kdy sem přicházely ještě zástupy poutníků, představoval svátek sv. Matouše (21. září), sv. Václava (28. září) nebo sv. Michaela (29. září). Zvýšený nárůst poutníků byl registrován také o velkých agrárních festivitách, k jakým náležely
mariánské svátky – Navštívení Panny Marie (2. července) a Narození Panny Marie (8. září).
Z celkového počtu 33 evidovaných lokalit,20 které dokladovaly organizování poutí do Šaštína,
bylo v případě devíti záznamů uvedeno jenom „comodo tempore“.
Pozornost byla věnována také tomu, zda zbožnou cestu podnikali poutníci samostatně, či
s knězem. V souvislosti se šaštínskými poutěmi byly zaregistrovány pouze dva případy, kdy byla
poutní procesí doprovázena knězem. Jednalo se o města Frýdek, Místek a Hodonín. V případě
některých lokalit získáváme počáteční rok s konkrétním termínem, od kterého lze datovat jejich
16
17
18

19
20

V případě 40 % zaznamenaných zázračných uzdravení představoval právě olej ze šaštínské lampy významný léčivý
prostředek.
Zemský archiv Opava, pobočka v Olomouci, f. Arcibiskupská konzistoř, k. 2212, sign. ACO 9, Consignatio Processionum ex Decanatibus Parochii in Marchionatus Moravia existentibus annuae Duci Solitarum.
S tímto typem pramene pracovali blíže ZUBER, R.: Die mährischen Wallfahrten im 18. Jahrhundert. Archiv für
Kirchengeschichte von Böhmen – Mähren – Schlesien, 1989, s. 89–94; ZUBER, R.: Lidová zbožnost a poutě na
Moravě v 18. století. Studia Kroměřížska, 1991, s. 74–86; ZUBER, R.: Osudy moravské církve v 18. století. Díl II.
Olomouc 2003, s. 283; BZDILOVÁ, J.: „Consignatio Processionum ex Decanatibus Parochii in Marchionatus
Moravia existentibus annuae Duci Solitarum“ a další prameny ve fondu olomoucké arcibiskupské konzistoře. In:
Staré stezky. Poutní cesty: soubor referátů z 4. pracovního setkání 21. 4. 1999. Brno 1999, s. 21–25.
Samotné odpovědi se bohužel nedochovaly.
Jednalo se celkem o 33 evidovaných lokalit.
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Obr. 1: Zobrazení Panny Marie Šaštínské vznášející se nad paulínským klášterem. Mědirytina, 18. století.
Národní knihovna v Praze.
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pravidelné návštěvy šaštínského poutního místa. Jako jeden příklad za všechny můžeme uvést
Mořkov, u něhož nejstarší záznam pochází z roku 1738. Samotná poutní cesta se pak uskutečnila na svátek sv. Filipa a Jakuba.
Známé jsou i konkrétní důvody, proč se tyto poutě vykonávaly. Nejčastěji se jednalo
o záslibné poutě z důvodu poděkování za získání ochrany města před morem, jako tomu bylo
v případě Frýdku a Místku. Odtud se první votivní pouť vypravila v roce 1716,21 a to na svátek
Narození Panny Marie.
V jednom záznamu nechyběly údaje o vzniklých vydáních během putování k Panně Marii
Šaštínské. Týkalo se to lokality Hodonín, kdy celkové náklady na finanční pokrytí poutní cesty
městského společenství činily 16 zlatých a 43 krejcarů.
Posledním tematickým okruhem, o kterém nám může pramenný seznam poskytnout infomace, je otázka geografického rozložení lokalit, odkud byly vypravovány poutní průvody do
šaštínského chrámu. V rámci 59 evidovaných děkanátů olomoucké diecéze bylo toto mariánské
poutní místo zmíněno jako cílové ve 14 z nich, přičemž největší zastoupení měly děkanáty mikulovský, hostěradický, lomnický, milotický, olomoucký, uherskobrodský či znojemský.
Jednotlivé lokality je možné rozdělit do několika skupin, a to podle vzdálenosti, která poutníky dělila od jejich cíle, a tím také podle času, který strávili na cestě mimo svůj domov.22 První skupina zahrnovala lokality farností, které se nalézaly v bezprostřední blízkosti poutního místa a jejich časová vzdálenost od šaštínského chrámu se pohybovala v rozmezí od dvou až pěti
hodin. Poutníci, kteří překonávali ještě větší úsek cesty, potřebovali k jejímu zdolání šest až
deset hodin. Avšak z nejvzdálenějších míst se putovalo dvanáct až patnáct hodin.

Summary
Baroque Journeys of Czech Pilgrims in the Upper Hungarian Town Šaštín
The foundation for the dense and relatively evenly distributed network of sites of pilgrimage emerged
in the Czech lands during the post-Tridentine period. In accordance with the nature of the Baroque
pilgrimages knowing no boundaries, a great number of pilgrims from the territory of the Czech lands
visited famous sites of pilgrimage within the Austrian Dual State or beyond its borders.
Among the frequently visited Marian sites of pilgrimage was also the town of Šaštín in Slovakia which
was a destination for processions from the Czech, Moravian-Silesian territory soon after 1732. One of the
motivating incentives for undertaking pilgrimages was the fact that the pieta of Šaštín’s Seven Sorrows of
the Virgin was considered the Madonna that worked miracles. After all, there is plenty of evidence to
support this in the form of manuscripts and printed miracle books dating back to 1732–1794.
The official list of processions of the Olomouc diocese of 1771 turned out to be beneficial for mapping
out the late Baroque tradition from the Czech lands to upper Hungarian Šaštín. This list appeared in
response to the Imperial Ordinance of 1771 which laid down that records should be kept of all pilgrimages
and processions organised in the Olomouc diocese. The resulting product of the imperial rescript became
written material which recorded the situation based on the answers received from 59 deaneries. The
collected data showed which deaneries and parishes pilgrimages were made from to Šaštín, to which feasts
these pilgrimages applied, and they also recorded information about the distances. In isolated cases
information is also provided about financial expenses.
21
22

Jednalo se o reakci na morovou epidemii, která české země postihla v letech 1713–1715.
Blíže k této problematice viz HOLUBOVÁ, M. – BAHENSKÝ, F. – WOITSCH, J. (edd.): Etnografický atlas Čech,
Moravy a Slezska. Díl IV. Okruhy kultů poutních madon jezuitského řádu. Praha 2009, s. 57–58.
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Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
řada společenských věd, roč. 26, 2012, č. 1
ZAKLADATELSKÉ OBDOBÍ CUKROVARNICTVÍ NA MORAVĚ
A VE SLEZSKU DO HOSPODÁŘSKÉ KRIZE V ROCE 1873
FRANTIŠEK ČAPKA
Giving an idea of the 40 years origins of sugar industry in Moravia and Silesia which was
characteristic by the development from aristocratic (large farmers’) enterprises to capitalist
enterprises up to farmers’ stock sugar refineries.
Key words: sugar industry; sugar refineries; sugar beet; cane sugar; businessman; farmers’
sugar refineries; joint-stock companies.
První fáze charakteristická podnikatelskými aktivitami šlechtických vlastníků
(1829–1841)
Nejvýznamnějším odvětvím potravinářského průmyslu na Moravě a ve Slezsku se stalo
v průběhu 19. století cukrovarnictví představující výrobu cukru z cukrové řepy. Než však nastala tato situace, je třeba si alespoň v krátkosti připomenout, co tomu předcházelo. Do počátku 19.
století byla většina domácí poptávky po cukru kryta dovozem třtinového cukru, a to zejména
z Východní Indie, který byl místní rafinací stále vylepšován.1 Tomuto dovozu učinil přítrž císař
Napoleon Bonaparte, který vydáním dekretu o tzv. kontinentálním systému (blokádě) 21. listopadu 1806 v Berlíně hodlal hospodářsky podlomit svého rivala Velkou Británii uzavřením
evropských trhů pro britský dovoz. Hledala se proto náhradní surovina. A tou se nejdříve stala
javorová míza.2 Po počátečním jednoduchém způsobu výroby cukru zahušťováním javorové
mízy v kotlích pod přímým ohněm se tato primitivní výroba dále zdokonalovala, až vznikly
v českých zemích první „výrobny“ javorového cukru.3
Přitom výroba cukru z řepy byla známá v Evropě již mnohem dříve, v českých zemích od
počátku 19. století. Po vyhlášení kontinentální blokády se hledaly (vedle výroby cukru z javorové šťávy) i jiné náhradní suroviny, jako březová nebo kukuřičná míza, došlo k pokusům vy1
2

3

Rafinační technika výroby cukru z cukrové třtiny je podrobně popsána např. v práci ŘÍHA, O.: Počátky českého
cukrovarnictví. Praha 1976, s. 35–38, 77–81. Cukrová třtina jako surovina k výrobě cukru byla známá od středověku.
Na Moravě bylo okolo roku 1800 zavedeno první vyrábění cukru z javorové šťávy knížecím radou Theobaldem von
Walbergem na liechtensteinském panství v jihomoravské Lednici, kde došlo k výsadbě přes 30 tisíc javorů; v roce
1809 zde byla vystavěna rafinerie, v níž se čistila získaná šťáva. Šťáva z javoru se získávala navrtáním kmene stromu ve výši asi 0,5 metru nad zemí a do hloubky asi 10 cm. Získaná čirá míza se v kotlích vařila, zahušťovala
a nakonec odpařovala, vzniklý sirob se nechal na 10–20 dnů krystalizovat v teplé místnosti. Francouzi se naučili
vyrábět cukr z javorové šťávy v Kanadě (od Indiánů). Podrobněji: NEUMANN, K. C.: Nástin dějin průmyslu
cukrovarnického v Čechách. Období první 1787–1830. Praha 1891, s. 4–6. Též ŘÍHA, O.: Počátky českého cukrovarnictví. Praha 1976, s. 68. Podle zprávy brněnského zemského gubernia bylo na Moravě a ve Slezsku na počátku
druhého desetiletí 19. století napočteno přes 950 tisíc stromů-javorů, z toho nejvíce jich bylo ve znojemském kraji
(přes 620 tisíc). Viz: VAŇÁK, B.: K výrobě javorového a škrobového cukru na Moravě. Hospodářské dějiny, 1982,
s. 148.
Blíže VILIKOVSKÝ, V.: Dějiny zemědělského průmyslu. Praha 1936, s. 335–339. Takové „výrobny“ z javorové
šťávy byly na Moravě v provozu například i na plumlovském panství knížete Liechtensteina (1810), ve Velké Bystřici u Olomouce nebo na velkostatku Německá Húzová nedaleko Olomouce. Většina z nich brzy zanikla. Též
JANOUŠEK, V.: Vlastivěda moravská, okres Plumlov. Brno 1933, s. 1–38.
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robit cukr z mrkve i z bramborového škrobu. Postupně však „vítězila“ cukrová řepa (burák), původem z pobřeží Středozemního moře.4
Jako první „skutečný“ řepný cukrovar (nejen v českých zemích, ale i v celém Rakousku) je
označována malá provozovna na dačickém panství v Kostelním Vydří, založená v roce 1829 jeho majitelem, svobodným pánem Karl Antonem Dalbergem, spolu s bratry von Grebnerovými
– Františkem a Tomášem (často označovanými za „duchovní otce“ podniku); „výrobna cukru“
se přitom nacházela v kopcovité nejzápadnější krajinné části Moravy, poměrně dosti vzdálená
od pozdější pěstitelské řepné oblasti. Tento závod zahájil počáteční období – první fázi zakládání
cukrovarů z podnětu pozemkových vlastníků (především šlechtického původu).5 Pro nedostatek
cukrové řepy (dodávané z velkostatku) byla část dačické provozovny již v roce 1833 (po třech
kampaních) přestěhována na Dalbergovo panství do Suchdolu u Kutné Hory v Čechách, kde byl
téhož roku založen nový cukrovar; v Kostelním Vydří nadále zůstala bramborová sirobárna,
výrobna likérů a rosolky a také výroba octu.6 Nezdar v Kostelním Vydří neodradil od cukrovarnického podnikání Františka Grebnera, který již rok předtím (1832) zakoupil dva domy v Dačicích, kde začal rafinovat tuzemský cukr a dovážený třtinový cukr z Východní Indie. V následujícím roce (1833) získal František Grebner pro svůj podnik zemské tovární oprávnění, takže dále
rozšiřoval svůj provoz; od listopadu 1843 se zde ve větším měřítku začal vyrábět cukr v podobě
kostek. Za vynálezce „kostky“ bývá označován nový ředitel rafinérky Jakub Kryštof Rad ze
4

5

6

VILIKOVSKÝ, V.: Dějiny zemědělského průmyslu. Praha 1936, s. 348–353. První pokusy s cukrovou řepou se
v českých zemích uvádějí k roku 1795 ve Zbraslavi v Čechách (v roce 1812 ve zdejším bývalém cisterciáckém
klášteře zavedl Antonín Richter rafinerii na zpracování surového cukru třtinového), poté v letech 1802–1806 na
panství hraběte Rudolfa Wrbny v Hořovicích a posléze ve „výrobně“ Ludvíka Fischera v Žákách u Čáslavi (1809).
Vedle těchto podniků se prováděly pokusy s výrobou cukru i v Liběchově u Mělníka, dále pak v Broumově a ještě na
dalších místech v Čechách; všechny uvedené provozovny však měly jen „krátký život“ (většinou nepřežily jeden rok),
v roce 1821 pracovala jen „výrobna“ v Liběchově. Též PUCHERNA, J.: Historický přehled vývoje cukrovarnictví
v českých zemích. In: 150 let cukrovarnického průmyslu na území ČSSR. Praha 1981, s. 7–8; HÁJEK, J.: Cukrovarnictví. In: Pánek, J. (ed.): Akademická encyklopedie českých dějin. A–C. Praha 2009, s. 372; ŘÍHA, O.: Počátky
českého cukrovarnictví. Praha 1976, s. 55–61. Technologický postup v těchto „výrobnách“ byl velmi primitivní: řepa
se vyprala v neckách nebo ve válcové pračce z vrbového proutí a pak se rozstrouhala. Vzniklá kaše zabalená do textilních plachetek se lisovala, získaná šťáva byla následně v dřevěných kádích čeřena kyselinou sírovou a po krátké
době byla neutralizována vápnem nebo křídou (případně dobytčí krví nebo mlékem). Po dalším vyfiltrování tkaninou
se čirá šťáva zahušťovala v měděných pánvích nad vytápěným ohněm, případně párou, čímž se získal sirob coby
finální výrobek. Někdy bývá tento postup označován jako tzv. česká práce. Blíže CHALUPA, J. S.: Strojní zařízení
cukrovarů a rafinerií řepných i třtinových. Díl V. Výroba těžké šťávy. Praha 1954. Též DUDEK, F.: Počátky řepného
cukrovarnictví v Čechách. Poděbrady 1973, s. 17–19; KOPECKÝ, R.: Stručný přehled technického vývoje českého
cukrovarnictví. Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky, 1956, s. 195–252; KOPECKÝ, R.: Technický rozvoj
našeho cukrovarnictví za posledních 80 let. In: Stránský, J. B. (ed.): Z vývoje české technické tvorby. Sborník k 75.
výročí založení Spolku českých inženýrů. Praha 1940, s. 136–139; HUDEC, J.: Nástin praktického cukrovarnictví.
Praha 1902.
Šlechtičtí velkostatkáři měli k cukrovarnickému podnikání ty nejlepší předpoklady: 1) Na vlastní půdě mohli vypěstovat potřebné množství cukrovky. 2) K dispozici měli hospodářské budovy, které bylo možné bez velkých investic
přeměnit na cukrovar. 3) Disponovali dostatečným investičním kapitálem zvýšeným také díky výkupu rolníků z roboty a z ostatních feudálních povinností. S tím souvisel proces intenzifikace zemědělské výroby. Z bývalých feudálů
vznikali novodobí velkostatkáři, kteří investovali kapitál do vlastních, nových nebo modernizovaných podniků
potravinářského průmyslu, mj. tedy i do cukrovarů. Blíže DUDEK, F.: Teoretické a metodologické otázky studia procesu monopolizace průmyslu v českých zemích. In: Felcman, O. (ed.): Historiografie čelem k budoucnosti. Sborník
k šedesátinám akademika Jaroslava Purše. Praha 1982, s. 141–158.
SOUČEK, J.: K historii vývoje průmyslu cukerního na Moravě (do roku 1884). Brno 1914, s. 5n. Též VILIKOVSKÝ,
V.: Dějiny zemědělského průmyslu. Praha 1936, s. 353–355; ŘÍHA, O.: Počátky českého cukrovarnictví. Praha 1976,
s. 88–90; CHYLÍK, J.: Nejstarší moravské cukrovary. Časopis Společnosti přátel starožitností, 1954, s. 123–125. Jen
pro srovnání: ve Francii bylo k roku 1827 evidováno 33 řepných cukrovarů, o tři roky později již 153 těchto podniků.
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Švýcarska („jeho“ první kostka cukru získala světový primát).7 Pod jeho vedením došlo k rozšíření provozu, v němž bylo zaměstnáváno přes 30 dělníků při denní až šestnáctihodinové pracovní době. Brzy se však rafinerie dostala do finančních problémů (technicky zaostávala), čemuž nepomohly ani personální a vlastnické obměny provozovatelů podniku (rafinerie přešla do
rukou cukrovarnického velkopodnikatele K. D. Satzgera), takže nakonec došlo v roce 1852 k její likvidaci.8
Podle vzoru cukrovaru v Kostelním Vydří bylo v roce 1831 založeno také v Čechách několik podniků – v Chocomyšli u Chudenic na Klatovsku, v Bezděkově (taktéž u Klatov), na okraji Prahy v Chuchli a v Dobrovici u Mladé Boleslavi. Z uvedených cukrovarů přežil jen posledně
jmenovaný, dodnes funkční, tedy plných 180 let! Tato první fáze představovala „pionýrské“ období cukrovarnictví, dobu hledání a pokusů, prvních úspěchů, ale i mnoha ekonomických a technologických neúspěchů a propadů. Vzniklé provozy byly vesměs malé, měly manufakturní podobu, ale byly nezbytnou součástí celého následného cukrovarnického vývoje.9 K růstu zájmu
o cukr přispěla obliba pití čaje a kávy a jejich obilných a čekankových náhražek; cukr se tak zařadil mezi základní poživatiny.
Vedle dačického podniku na Moravě vznikl (byť jako ojedinělý) i první cukrovarnický provoz ve Slezsku, a to v roce 1832 na karvinském panství zámožného šlechtického rodu, hraběte
Jindřicha Larisch-Mönnicha v Horní Suché na Těšínsku.10
V té době se na Moravě objevily další cukrovarnické manufakturní provozy, rovněž zakládané velkostatkářskými šlechtickými podnikateli v menších venkovských lokalitách; k tomu
jistě napomohlo vstřícné císařské rozhodnutí z 11. ledna 1831, které na dobu 10 let osvobozovalo výrobce cukru z řepy od placení daní (snad bylo rozhodnutí Vídně inspirováno postojem
francouzské vlády k tomuto druhu podnikatelské aktivity).11 Můžeme říci, že se začala rozvíjet
tato první fáze zakladatelského období, které vyvrcholilo hospodářskou konjunkturou na počátku roku 1873. Zakladatelské aktivity měly větší intenzitu v Čechách než na Moravě a ve Slezsku, kde se cukrovarnictví prosazovalo pomalejším tempem, přitom však stálo na pevnějších zá7

8

9
10

11

K přechodu na výrobu kostkového cukru se pojí příhoda, podle níž iniciátorem této „novoty“ byla Radova manželka
Juliana; dosud byl cukr formován do podoby nepraktického tvaru homolí nebo „klobouků“, které se musely pro běžné
slazení dále sekat na potřebné menší tvary. Přitom docházelo nezřídka k poranění. Tomu se nevyhnula i Radova
manželka, takže po jednom takovém úrazu požádala manžela o provedení praktické změny. A tak se v roce 1843
zrodila kostka cukru, která byla o dva roky později na vídeňské průmyslové výstavě oceněna zvláštní cenou. Po 140
letech (v roce 1983) byl kostce cukru postaven v dačickém parku před kostelem sv. Vavřince unikátní žulový pomník
ve tvaru kostky cukru. Podrobněji: SMUTNÝ, B.: Rafinerie cukru v Dačicích (1833–1852). Hospodářské dějiny,
1984, s. 49–139; SMUTNÝ, B.: Po stopách kostky cukru v Dačicích (o jednom světovém prvenství). Dačice 1995. J.
K. Rad si zřídil v Dačicích i továrnu na cukrovinky a čokoládu.
Srov. d’ELVERT, Ch.: Zur Kultur-Geschichte Mährens und Oest. Schlesiens. Teil III. Brünn 1870, s. 578. Též
JANÁK, J.: Počátky podnikatelské aktivity české buržoazie na Moravě (na příkladu cukrovarnictví). Časopis Matice
moravské, 1978, s. 292–293. Jako hlavní příčiny „pádu“ dačické rafinerie bývají uváděny vysoké dopravní náklady
na dovoz suroviny (cukrové řepy) a také zaostávání výrobních technologií.
Blíže FRONĚK, D.: Dobrovické bílé zlato v proměnách času. Dobrovice 2011.
Ještě předtím se i ve Slezsku objevily snahy nahradit drahý třtinový cukr (dovážený vratislavskými obchodníky
z Hamburku a z Holandska, přičemž „hamburský“ byl považován za kvalitnější) výrobkem z domácích plodin; toto
úsilí nabralo ještě většího praktického rozměru po vyhlášení kontinentální blokády (1806). I zde se rozšířila výroba
javorového cukru, a to zejména na krnovském a bruntálském panství a také na Javornicku; v těchto letech se také
zkoušela výroba sladkého bramborového sirobu. Blíže CHYLÍK, J.: Slezské cukrovary. Slezský sborník, 1954,
s. 499–500. V literatuře se rovněž vyskytuje zmínka o vrchnostenském cukrovaru hraběte Larische na panství Dolní
Lutyně z roku 1836.
Osvobození od placení daní zavedl ve Francii císař Napoleon Bonaparte (1812). Sluší se také připomenout, že tehdejší Moravsko-slezská hospodářská společnost začala podporovat vývoj řepařství na Moravě, když již v roce 1821
vydala drobné spisky vztahující se k této tematice.
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kladech.12 S úspěšnou zakladatelskou horečkou přicházely i krizové roky, během nichž mnohé
cukrovary zanikly, protože neustály konkurenci nových, modernějších závodů, budovaných
v místech s dobrými podmínkami pro pěstování cukrovky. Mezi zaniklými figurovaly v první
řadě ty cukrovary, které neprodukovaly vlastní řepu, ale byly zcela odkázány na její nákup
„zvenčí“.
Nedaleko Blanska, v Rájci nad Svitavou, založil v roce 1836 majitel zdejšího panství hrabě
Hugo Karel Salm společně s ředitelem svých hospodářských podniků a význačným chemikem,
svobodným pánem Karl Reichenbachem, také cukrovar; postupně jej začal Salm provozovat
sám. V témže roce (1836) vznikly ještě další 3 „šlechtické“ cukrovary: osobou hraběte Jiřího
Stockau došlo ke zřízení cukrovaru v Napajedlích a vsetínský rytíř Josef von Wachtler inicioval
založení cukrovaru ve Vsetíně (nebo 1837); ten však měl poměrně krátkého trvání, protože již
v roce 1851 (nebo snad 1852) zanikl. Daleko známějším se stal cukrovar v Martinicích na panství Klobouky u Brna, založený jeho majiteli, rytíři Augustinem a Ignácem Neuwallovými; po
nich se stali majiteli tohoto rozsáhlého podniku bratři Albert, Leopold a Emaunuel Neuwallové.13
V letech 1837–1838 vzniklo na Moravě dalších 10 cukrovarů, jejímiž zakladateli byli v pěti
případech rovněž šlechtičtí velkostatkáři.14 V Tišnově-Předklášteří to byl svobodný pán Friedrich Schöll, v Paskově u Místku majitel panství hrabě Saint-Genois d’Arnancourt; paskovská
„fabrika na cukr“ však po několika sezónách zanikla (1846). Jako podnikatelsky aktivní se
ukázaly i ženy: hraběnka Pöttingová zřídila v roce 1838 v Budišově u Třebíče také cukrovar, který však byl rovněž brzy zrušen. V témže roce další žena, hraběnka Reichenbachová, založila
cukrovar v Bzenci (někdy bývá uváděn sousední Vracov), jemuž rovněž nebylo dopřáno delšího
trvání.15 K roku 1837 je připomínán cukrovar v Protivanově na boskovickém panství, zřízený
jeho majitelem, hrabětem Františkem Dietrichsteinem; zajímavostí tohoto provozu byla výroba
cukru z bramborového škrobu.16
12

13

14

15

16

Podrobněji: DUDEK, F.: Počátky řepného cukrovarnictví v Čechách. Poděbrady 1973, s. 10–16. Též DIVIŠ, J. V.
Příspěvky k dějinám průmyslu cukrovarnického v Čechách (1830–1860). Kolín 1891; ŘÍHA, O.: Počátky českého
cukrovarnictví. Praha 1976, s. 108n.
Pod vedením bratrů Neuwallů se však podnik brzy dostal do vážných potíží, takže od roku 1866 jej provozovala
společnost Aktiengesellschaft der priv. Martinitzer Zucker- und Spiritusfabrik, která jej však dlouho neudržela
v provozu. Blíže JANÁK, J.: Martinický cukrovar v Kloboukách u Brna 1837–1879. In: Kordiovský, E. (ed.):
Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. Brno 1998, s. 98–102.
Jen pro srovnání: v Čechách bylo do roku 1838 založeno 53 cukrovarů. Co se týká celkové úrovně výroby řepného
cukru v Evropě, tak na nejpřednějším místě se držela Francie, za ní pak bylo Prusko a Belgie. S tím souvisela i čísla
vypovídající o roční spotřebě cukru na jednoho obyvatele (k roku 1841): první místo zaujímala Belgie (6,25 kg),
následována Francií (3,6 kg), Německem (2,3 kg); v habsburské monarchii to bylo jen 1,8 kg. Blíže ŘÍHA, O.:
Počátky českého cukrovarnictví. Praha 1976, s. 99–101. Zprvu pronikal třtinový i řepný cukr do domácností pomalu.
Zpočátku se prodával spíše jako pochoutka či lék pouze v lékárnách a v speciálních obchodech nežli jako běžné sladidlo. V rafinovaném stavu byl přístupný zejména šlechtě a bohatým měšťanům; do jejich salónů pronikal společně
s kávou a čajem. V rolnických domácnostech byla rozšířena výroba sirobu popřípadě i surového cukru z řepy, kterou
rolníci pěstovali v malém množství jako krmivo pro dobytek. Rolníci primitivní technikou a technologií, takříkajíc
„na koleně“, získávali špatný sirob, který pak používali k slazení kávové náhražky nebo do pečiva, případně i na
mazání chleba. Samotná cukrovka sloužila také jako potravina vesnické chudiny, která si z ní připravovala řepné
knedlíky či zelí jako přílohu k bramborům.
Vracov jako místo vzniku cukrovaru je uváděn v rukopisu uloženém v Technickém muzeu v Brně: CHYLÍK, J.:
Dějiny moravského cukrovarnictví, s. 3. Z rukopisu jsou převzaté i další informace, přestože bylo nutné mnohé z nich
konfrontovat s jinými prameny či literaturou; rozdílné údaje o dataci vzniku se dají vysvětlit tím, že mnozí autoři
považují za vznik datum úředního povolení (licenci), jiní pak datum výstavby či uvedení cukrovaru do provozu.
O výrobní technologii prvních cukrovarů blíže DUDEK, F.: Od mechanicko-chemické výrobny manufakturního typu
k továrně. Československý časopis historický, 1978, s. 531–558.
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Zbývajících pět cukrovarů v uvedené „dvouletce“ založili začínající podnikatelé mimo
šlechtické prostředí. Vidina rychlého zisku nevábila jen šlechtické velkostatkáře a bohaté
obchodní podnikatele, ale postupně (zejména od čtyřicátých let) také menší podnikatele nebo
spíše příslušníky měšťansko-řemeslnického stavu; moravské cukrovary zpracovaly v roce 1838
168 tisíc q řepy a do roku 1851 se toto množství zvýšilo pětinásobně. Počáteční malé výrobny
řepného sirobu postupně ustupovaly provozovnám továrního charakteru s parním provozem
a pohonem a zvyšující se kapacitou.
Lékárník Jan Přibyl-Przibil (někdy uváděn též jako Přikryl) společně s židovským familiantem (majitelem malého hospodářství v dědickém nájmu) Aronem Hrschkou zřídili v roce 1837
cukrovar ve Slavkově u Brna (nebo snad již v roce 1836). Na rozdíl od předchozích provozů prokázala trvalou stabilitu budoucí „stálice“ moravského cukrovarnictví – cukrovar v Židlochovicích, jehož zakladatelem byl v letech 1837–1838 Francouz Florentin Robert. Ten se svým bratrem Louisem vlastnil od roku 1823 ve Vídni velkoobchodní dům Robert et Company; firma
získala souhlas ke zřízení cukrovarnického provozu od majitele židlochovického panství arcivévody Karla. K nim se uvádějí další tři podniky „nešlechtického“ původu z roku 1838: cukrovar
poštmistra a majitele hospodářství Jana Kiera v Ostrovačicích na panství Domašov a cukrovar
v Řehořově na panství Jamné u Tišnova, jehož zakladatelem bývá označován poštmistr Filip
Semsch. Podobně „jepičí život“ měl cukrovar barvíře J. A. Blahoty ve Fulneku. O rok později
(1839) založil již zmíněný Kristián Daniel Satzger cukrovar v Nových Dvorech na Veveří, který získal oprávnění k provozu až v srpnu 1853.17
V roce 1839 zřídil v Čelechovicích (coby svůj druhý cukrovar) na místě bývalého pivovaru
majitel panství Klášterní Hradisko u Olomouce hrabě Filip Ludvík Saint-Genois d’Arnancourt
novou surovárnu; provoz se postupně rozrůstal, takže ve čtyřicátých letech byl řazen hned za
židlochovický cukrovar. Po smrti zakladatele (1857) cukrovar provozoval až do roku 1882 jeho
syn Moritz, poté jej převzala veřejná společnost se sídlem v Čelechovicích, jejímž členem se
vedle hraběte Moritze stal také brněnský podnikatel August Cesar. Podobný osud měl tišnovský
cukrovar, který se také dostal do rukou jiného brněnského podnikatele (velkoobchodníka) Theodora Bauera. Naproti tomu budišovský ani bzenecký (vracovský) cukrovar se dlouho neudržely v provozu a podobně jako paskovský cukrovar brzy zanikly.
Další „zakladatelský“ rok představoval letopočet 1841; na panství v Hluchově-Kostelci
u Prostějova byl zřízen rytířem Weissenburgem nový cukrovarnický provoz, který však brzy
zanikl (udává se rok 1844 nebo 1848).18 Podobně byl téhož roku zpočátku ne příliš úspěšný
pokus o založení malého cukrovaru v Rymicích na holešovském panství hraběte Jiřího Stockaua;
v dalších letech se jen s obtížemi udržel v provozu, protože denně zpracovával jen čtyři povozy
cukrovky a byl poháněn žentourem.19 Úspěšněji dopadl zakladatelský počin majitele sokolnického panství hraběte Františka Dietrichsteina z Proskova; manufakturní podnik v Sokolnicích
u Brna byl již pět let v provozu, než se mu podařilo získat v únoru 1846 formální zemské továr17

18

19

Zajímavostí je jistě skutečnost, že tento cukrovar, patřící mezi největší moravské cukrovary, byl dlouho provozován
bez továrního oprávnění; k udělení formálního zemského souhlasu došlo až v říjnu 1859, tedy po více než dvacetileté
existenci továrny. Blíže JANÁK, J.: Počátky podnikatelské aktivity české buržoazie na Moravě (na příkladu cukrovarnictví). Časopis Matice moravské, 1978, s. 295–298.
Rok zániku hluchovského cukrovaru 1844 najdeme v práci: d’ELVERT, Ch.: Zur Kultur-Geschichte Mährens und
Oest. Schlesiens. Teil III. Brünn 1870, s. 605, naopak VILIKOVSKÝ, V.: Dějiny zemědělského průmyslu. Praha 1936,
s. 358, toto datum posouvá o čtyři roky – k roku 1848 (podobně jako LESÁK, V.: O počátcích cukrovarnického
průmyslu v Olomouckém kraji. Vlastivědný věstník moravský, 1958, s. 188n). Majitelem hluchovského statku se
později stala akciová společnost drahanovického cukrovaru.
SOBEK, F.: František Skopalík, jeho život a dílo. Praha 1946, s. 25.
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ní oprávnění.20 V roce 1844 získal cukrovar zeť Františka Dietrichsteina Vladimír Mitrovský;
pod jeho vedením stoupala výrobní kapacita cukrovaru, ten se dále modernizoval a rekonstruoval (přešel na parní provoz).
V sledovaném roce 1841 došlo také ke zřízení cukrovaru „nešlechtickým“ zakladatelem:
prostějovský familiant a továrník na výrobu vlněného zboží ve Vídni Bernard Back získal v srpnu 1841 nejdříve tovární oprávnění pro tkalcovství v Prostějově (na náměstí Svatopluka Čecha)
a již koncem téhož roku požádal i o oprávnění k výrobě řepného cukru; společníkem se mu stal
místní měšťan Josef Fentler. Teprve po zdlouhavém jednání získal Back tovární oprávnění
k výrobě cukru; cukrovar pracoval v omezeném provozu, nakonec v říjnu 1852 svou aktivitu
zcela zastavil.
Při srovnání situace v českých zemích v této první fázi (do roku 1841) můžeme konstatovat,
že v Čechách pracovalo 36 závodů (12 bylo zařízeno na výrobu všech druhů cukru, 17 vyrábělo z řepy jen sirob, 7 cukrovarů zpracovávalo pouze sirob na cukr), naproti tomu na Moravě
a ve Slezsku 23 cukrovarů: 9 disponovalo celou škálou výroby, 6 cukrovarů se zabývalo jen
výrobou sirobu a 8 výrobou surového cukru ze sirobu. Vývoj na Moravě a ve Slezsku byl tedy
pomalejší, avšak postupně se zde výroba navyšovala, a to díky zlepšující se technické vybavenosti.21
Se zakladatelskou „horečkou“ však zároveň přicházela první kritická léta, která překonávaly jen podniky mající dobré podmínky ke zdárnému růstu. Cukrovary zanikaly především tehdy, když byly založeny v nevýhodných podnebních podmínkách pro pěstování cukrovky (jako
například Řehořov, Dačice, Budišov – přes 450 m n. m., Hluchov – 340 m n. m.). Mnohé z nich
byly buď zcela, nebo z větší části odkázány na nákup cizí cukrové řepy, protože v jejich okolí
se pěstování řepy nedařilo; cukrovka se převážně pěstovala na velkostatcích, rolníci ji dosud
neprodukovali.22 Mnohdy se k tomu přidala i neúrodná léta způsobená obdobím sucha. Proto
začalo vznikat nové cukrovarnické odvětví, které se spokojovalo pouze se zpracováním sirobu
na cukr. Cukrovary se začaly omezovat na výrobu sirobu, který dodávaly do „ústředních“
20

21

22

Blíže ŠTĚPÁNEK, P.: Z dějin pěstování řepy na velkostatku sokolnicko-blažejovském. K stoletému jubileu trvání
sokolnického cukrovaru (1841–1941). Dolní Kounice 1941, s. 6–8. Na místě cukrovaru stávala předtím manufakturní
koželužna na výrobu podešvové kůže z roku 1805. V této práci je cukrovar v Protivanově (1837), jehož zřizovatelem
byl rovněž František Dietrichstein, uváděn až k roku 1842.
Tuto skutečnost dokládají následující čísla: v roce 1843 cukrovary v Čechách zpracovaly 345 tisíc q řepy (v roce předcházejícím jenom 141 tisíc q) a vyrobily 17 tisíc q cukru. Moravsko-slezské cukrovary zpracovaly v roce 1843 325
tisíc q cukrovky a vyrobily 16 tisíc q cukru. Ale už v roce 1844 došlo v Čechách k poklesu a zdejší cukrovary se objemem výroby dostaly za své „východní“ rivaly: cukrovary v Čechách zpracovaly 309 tisíc q řepy a vyrobily 15 tisíc q
cukru, kdežto moravsko-slezské cukrovary zpracovaly 321 tisíc q řepy (průměrně na jeden cukrovar připadalo
necelých 20 tisíc q řepy) a vyrobily 16 tisíc q cukru; jejich výroba pak každoročně stoupala. Pro srovnání: v předlitavských zemích habsburské monarchie se v roce 1844 vyrobilo celkem 48 tisíc q cukru, takže české země se podílely zhruba 64% na předlitavské výrobě cukru (mimo české země byla nejvýznamnější produkce v Haliči – 30%). Blíže
ŘÍHA, O.: Počátky českého cukrovarnictví. Praha 1976, s. 104–105.
Zásoby navážené cukrovky byly ukládány do vybudovaných jam, tzv. krechtů (též prizmů), a aby byly chráněny před
mrazy, byly přikryté vrstvou slámy a hlíny; z důvodů větrání v nich byly ponechány otvory. Zprvu se řepa prala
a strouhala ručně, později mechanicky na kotoučových struhadlech. Získaná kaše se balila do plachetek a lisovala,
takto získaná šťáva se ohřívala na 60 stupňů a čistila se přidáním hašeného vápna. Poté se přidávala kyselina sírová
do neutrality, načež se zahušťovala, znovu filtrovala a dále zahušťovala (zprvu na přímém ohni, později již párou) na
plochých pánvích. Dostatečně zahuštěná šťáva se za stálého míchání napouštěla v chladiči do forem, kde krystalizovala, a zbylý sirob se vypouštěl. Postupně se začala více uplatňovat chemie ke zlepšení a k zdokonalení technologie
výroby. Rovněž docházelo ke zvyšování denních dávek ke zpracování řepy, protože zpočátku trvaly cukrovarnické
kampaně až do jarních měsíců, čímž docházelo ke ztrátám v cukernatosti řepy. Viz: VILIKOVSKÝ, V.: Dějiny
zemědělského průmyslu. Praha 1936, s. 353–354. Též CHALUPA, J. S.: Strojní zařízení cukrovarů a rafinerií řepných
i třtinových. Výroba těžké šťávy. Praha 1954.
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továren – sirobáren, v nichž se sirob zpracovával na surový cukr, anebo se rafinoval. V bramborářských oblastech se stávala důležitou i výroba sirobu z brambor. Značné obtíže novému průmyslovému odvětví způsobovala i nedokonalá výrobní technologie. Přesto cukrovarnictví patřilo k nejvýhodnějšímu podnikání na venkově.
Většina cukrovarů však stále ještě potřebovala silnou celní ochranu a bránila se jakémukoli
daňovému břemenu.23 O výnosnosti tohoto podnikání svědčí i fakt, že docházelo k pokusům
o výrobu řepného cukru v „malém“ – tedy „podomácku“, přímo v rolnických usedlostech.
V první fázi zakladatelského období (1829–1841) projevovaly podnikatelskou aktivitu
zejména pozemkové šlechtické vrchnosti a teprve na druhém místě příslušníci buržoazie. Na
Moravě a ve Slezsku bylo v uvedeném období založeno 23 cukrovarů, z toho 16 pozemkovými
vrchnostmi (69 %) a 7 příslušníky podnikatelských vrstev (31 %). Z 16 vrchnostenských cukrovarů jich prokázalo dostatečnou stabilitu šest, zatímco z cukrovarů založených „nešlechtickými“
příslušníky pouze dva, a to podnikateli s dostatečně silným kapitálem: v Židlochovicích to byla
vídeňská velkoobchodní firma Robert a spol. a v Nových Dvorech na Veveří významný cukrovarnický podnikatel K. D. Satzger; ostatní „výrobny cukru“ coby malé a ekonomicky slabé
(založené lékárníkem, familiantem, poštmistrem, barvířem apod.) brzy zanikly (jako Řehořov
nebo Slavkov u Brna). Přitom nikdo z těchto podnikatelů se nehlásil k češství.
Narůstání převahy soukromokapitalistického podnikání
v moravsko-slezském cukrovarnictví (1842–1868)
Přicházejí počáteční léta 1842–1845 druhé fáze zakladatelského období, kdy nedošlo na
Moravě k založení žádného nového cukrovaru. Až rok 1846 zaznamenal nový „přírůstek“
v podobě tří cukrovarů: koncem března toho roku požádal o udělení zemského továrního
oprávnění k výrobě a rafinaci cukru v jihomoravském Kyjově Karl Schössler, dosavadní místní
obchodník s cukrem a smíšeným zbožím; počátkem února následujícího roku mu bylo oprávnění vydáno.24 V témže roce byl zřízen majitelem šebetovského panství hrabětem Moritzem
Strachwitzem cukrovar v Šebetově u Boskovic, jehož produkce však byla velmi nízká; provoz
„ve velkém“ byl rozvinut až po roce 1852, kdy Strachwitz obdržel tovární oprávnění k výrobě
řepného cukru a současně cukrovar pronajal Louisi Walkhoffovi, a to na dobu deseti let. V roce
1846 se objevil cukrovar v severomoravském Příboře, jehož majitelem byl místní měšťan Vavřinec Černocký. Od začátku svou produkcí patřil k těm menším, takže nakonec brzy zanikl.
Následující léta 1847–1849 přinesla nový vzestup zakladatelské horečky v moravském cukrovarnictví, která také zasáhla do tvořící se průmyslové podoby velkých měst. Dosud se zakládaly cukrovary převážně v menších lokalitách nebo přímo na velkostatkářských panstvích, což
23

24

Špatný stav státní pokladny habsburské monarchie však nutil státní správu připravovat zdanění; k prvnímu vážnému
pokusu vlády o změnu došlo v roce 1837. Proti tomu se zvedla vlna odporu cukrovarníků, kteří argumentovali tím,
že monarchie má mezi evropskými státy dosud nejnižší dovozní cla na dovoz koloniálního (třtinového) cukru. Pokus
o zdanění řepného cukru, připravovaný v roce 1841 (vypršela „ochranná lhůta“ z ledna 1831), císař odmítl akceptovat. Teprve v listopadu 1849 vyšel výnos ministerstva financí o vyměřování a vybírání spotřební dávky „z cukerních
výrobků vyrobených z tuzemských látek“ (z 1 q surového cukru se mělo platit 1 zlatý a 40 krejcarů, z 1 q řepy 15,6
kr.); výnos byl záhy novelizován v tom smyslu, že spotřební daň se měla vyměřovat z váhy cukrové řepy, jejíž výše
se postupně zvedala. Zdanění výroby cukru vedlo cukrovary ke zdokonalování výrobního procesu i technického
zařízení. Daň postupně narůstala, takže v roce 1859 činila 67 kr. z 1 q řepy. Blíže ŘÍHA, O.: Počátky českého
cukrovarnictví. Praha 1976, s. 101–103, 106–107. Též DUDEK, F.: Počátky řepného cukrovarnictví v Čechách.
Poděbrady 1973, s. 14–15; ŠTĚPÁNEK, P.: Z dějin pěstování řepy na velkostatku sokolnicko-blažejovském. K stoletému jubileu trvání sokolnického cukrovaru (1841–1941). Dolní Kounice 1941, s. 46.
Blíže JANÁK, J.: Počátky podnikatelské aktivity české buržoazie na Moravě (na příkladu cukrovarnictví). Časopis
Matice moravské, 1978, s. 299. Uvedené oprávnění bylo roku 1856 rozšířeno o tovární oprávnění k výrobě lihu.
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souviselo i s praktickou stránkou – komunikační surovinovou dostupností při dopravě cukrovky
do cukrovarů. Po zrušení roboty (1848) došlo také k další významné změně, a to v charakteru
pěstování cukrové řepy; v počátcích se pěstovala převážně na velkostatcích, nyní začíná období
jejího rozšíření na rolnická hospodářství.25 Současně se zlepšují podmínky pro její pěstování.
Cukrovary se více budují v nových řepařských oblastech. Přitom dopravní přeprava koňskými
povozy přestávala již hrát stěžejní roli při volbě sídla budoucích cukrovarnických závodů,
k čemuž přispívala rozvíjející se výstavba železničních tratí. Tato skutečnost byla stále více zřejmá v následujících letech; jako příklad lze uvést rozmach výstavby cukrovarů na Hané v důsledku výstavby dráhy Brno–Přerov.26
A tak hned v roce 1847 zřídil brněnský měšťanský obchodník a přísedící merkantilního
a směnečného soudu Johann Putterlik nákladem 200 tisíc zlatých první cukrovar v Brně (na rohu
Olomoucké ulice), zaměstnávající od svého začátku více než 200 dělníků. Putterlikův závod se
v roce 1856 přeměnil na akciovou společnost a mezi významné akcionáře patřili špičkoví brněnští podnikatelé z textilnictví a velkoobchodníci, čímž se podařilo z tohoto cukrovaru vytvořit
kapitálově silný podnik, který však od poloviny padesátých let stagnoval.27 V témže roce (1847)
se objevil díky perníkáři Franzu Ruprechtovi na předměstí Nová Ulice nový cukrovar také
v Olomouci. Podobně najdeme v témže roce i první cukrovar v Moravské Ostravě, kde u jeho
zrodu stál měšťan a majitel realit Anton Johann Römisch.28 V srpnu 1847 (nebo snad již v roce
1845) založili v Bzenci (po zaniklém šlechtickém cukrovaru hraběnky Reichenbachové) brněnský obchodník J. Georg Holzer spolu s brněnským lékárníkem Friedrichem Kurzweilem a velkoobchodním prokuristou Vincencem Zaufalem nový řepný cukrovar.29 Zahájení provozu bylo
ohlášeno na září 1848. Zpočátku cukrovar pracoval jako smíšený závod, později byla rafinerie
zrušena a v provozu zůstala jen surovárna.30 Roku 1856 se firma přeměnila na komanditní společnost. Rozsáhlejší podnik vznikl v Rosicích u Brna na pozemcích majitele zdejšího panství
svobodného pána Jana Siny; v roce 1849 byl podnik již v provozu a během první kampaně
v něm bylo denně zaměstnáno 200 až 300 dělníků.

25

26

27
28
29

30

Přitom bylo třeba překonat jistý konzervatismus rolníků vůči novotám. Převládal totiž názor, že řepa vysiluje půdu;
dokladem toho je, že žádný z prvních cukrovarů nebyl například založen na Hané. V pozadí této nechuti lze však spíše
tušit větší pracnost při jejím pěstování i zpracování, než vyžadovaly jiné plodiny (jako obilí). Proto bylo třeba naučit
rolníky pěstovat cukrovou řepu; známá je snaha hraběte Saint-Genoise v Čelechovicích, který vypisoval odměnu
v dukátech za nejvyšší sklizeň cukrovky. Zpočátku se cukrovka rozsévala z dlaně (jako obilí) nebo se sázela na
záhonech ze sazenic či se sela do rýžky, dobývala se motykami, neokrouhaná se vozila domů, tam se v noci okrajovala a brzy ráno ji rolníci odváželi koňskými povozy do cukrovarů. K otázce vztahu řepného cukrovarnictví
a zemědělské revoluce více DUDEK, F.: Počátky řepného cukrovarnictví v Čechách. Poděbrady 1973, s. 20–21.
Počátky řepařství a cukrovarnictví na Hané beletristicky přibližuje Jindřich Spáčil v knihách Lásky a rebelie (Brno
1961) a Tisíce růží (Brno 1966).
Pregnantně to lze vyjádřit dobovým konstatováním, že „nachází-li se cukrovárna, která každého roku ohromných nákladů má, přímo u dráhy, požívá znamenitých výhod před podobným závodem, byť by jen o jednu míli od této vzdálen
byl“. Viz: Hospodář moravský, 1868, č. 7–8, s. 25.
Podrobněji: Technické muzeum v Brně: CHYLÍK, J.: Dějiny moravského cukrovarnictví. (Rukopis), s. 4–6.
Srov. d’ELVERT, Ch.: Zur Kultur-Geschichte Mährens und Oest. Schlesiens. Teil III. Brünn 1870, s. 605;
VILIKOVSKÝ, V.: Dějiny zemědělského průmyslu. Praha 1936, s. 41n.
V inventáři k fondu Moravského zemského archivu v Brně (dále jen MZA) H 201 Cukrovar v Bzenci, n. p., Bzenec
autoři Ivan Štarha a Blažena Jančálková na straně 1 uvádějí dataci 1845 a místo nově zřízeného cukrovaru je identifikováno „v těsné blízkosti obce Moravský Písek“. Též Technické muzeum v Brně: CHYLÍK, J.: Dějiny moravského
cukrovarnictví. (Rukopis), s. 53.
Podle charakteru výroby se cukrovary dělily na: surovárny (zpracovávaly řepu na surový cukr), rafinerie (čistily
surový cukr dodaný surovárnami a zpracovávaly jej do konečné podoby bílého zboží – rafinády, expedovaného
v podobě homolí, kostek, krystalu a moučky) a tzv. smíšené závody (tj. surovárny s napojenými rafineriemi).
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Aktivity brněnských podnikatelů zasáhly i Prostějovsko. Počátkem roku 1848 požádal
o tovární oprávnění k výrobě cukru v Doloplazech u Nezamyslic brněnský podnikatel a majitel
známého hotelu Laurenz Padowetz.31 V cukrovarnickém podnikání (na rozdíl od jiných jeho
aktivit v oblasti realit) však neměl příliš šťastnou ruku, protože již v roce 1851 (nebo snad 1854)
tento cukrovar prodal akciové společnosti bratří Alfreda a Augusta Skeneových a Georga Hubera.
Ve Slezsku byl v těchto letech založen jen jediný cukrovar, a to v roce 1849 (někdy uváděn
již k roku 1847) v Opavě obchodníkem Josefem Pohlem a společníky.
Uplynuly zhruba dva roky od založení cukrovaru v Doloplazech a v průběhu roku 1850,
v bezprostřední blízkosti Brna – v Králově Poli, se začalo s výstavbou nového cukrovaru, provozovaného společností brněnských a vídeňských podnikatelů a advokátů (Methudem a Josefem
Ellingerovými, A. C. Nowachem a Antonem Wondraschem); podnik byl však od počátku (1851)
provázen vážnými provozními problémy, takže teprve vstupem kapitálově zdatné rodiny brněnských Bauerů do akciové společnosti (1853) došlo k zabránění krachu cukrovaru.32 Ve stejném
roce (1851) vznikl na opačné straně brněnského příměstí – v Modřicích u Brna – další významný cukrovar, založený dvojicí brněnských měšťanských podnikatelů, tentokráte obchodníkem se
železem Aloisem Kupkou a majitelem domu a pekařství Josefem Heinrichem Sopuchem;
i v tomto případě bylo nutné kapitálově posílit fungování podniku, což se podařilo vytvořením
rozsáhlé akciové společnosti, v jejíž správní radě zasedal i čelný představitel české Národní strany na Moravě JUDr. Alois Pražák.33 K rokům 1850–1851 se připomíná rovněž založení cukrovaru v severomoravském Uničově, který však získal zemské tovární oprávnění až v květnu
1858.
K velkému zakladatelskému cukrovarnickému rozmachu došlo v moravském a v slezském
prostředí na počátku padesátých let 19. století. Byly to hned roky 1851–1852, kdy můžeme
zaznamenat 10 nových moravských cukrovarů, na něž navázaly ve Slezsku v roce 1852 další 3
cukrovary. Na Moravě to byly nové cukrovary v Rajhradě u Brna, v Drnholci na Mikulovsku,
v Domaželicích u Přerova, v Hrušovanech nad Jevišovkou na Znojemsku, v Oslavanech u Brna,
ve Zborovicích a v Kvasicích na Kroměřížsku, v Prostějově, v Bedihošti u Prostějova a také na
Starém Brně. Ve Slezsku se objevil v roce 1851 přičiněním majitele opavské textilky Antona
Springera druhý cukrovar v Opavě a také v roce 1851 v Bernarticích u Javorníka (iniciovaný
statkáři-bratry Latzelovými); k roku 1852 se také uvádí založení šlechtického cukrovaru ve
Studénce. U zdejší železniční tratě tehdejší Severní dráhy císaře Ferdinanda byla zásluhou
hraběte Gebharda Blüchera uvedena nová „výrobna cukru“ s rafinerií.34
Společné pro ně bylo, že na jejich „rodném listě“ coby zakladatelé byli zapsáni z převážné
většiny příslušníci německých průmyslových a obchodních podnikatelských kruhů z menších
městských lokalit, původně působící v jiných výrobních oblastech, kteří se postupně spojovali
do silnějších společností, případně z důvodu finančních nesnází převáděli své cukrovary do
jiných, kapitálově zdatnějších podnikatelských sfér. Tak se začala etablovat nová seskupení
– zárodky akciových společností – prosazující se do cukrovarnického podnikání. Navíc bylo
potěšitelné, že na rozdíl od svých předchůdců se pak jednalo ponejvíce o kapitálově silnější
31
32
33

34

V práci ŘÍHA, O.: Počátky českého cukrovarnictví. Praha 1976, s. 149 je uveden jako rok založení doloplazského
cukrovaru letopočet 1850.
V publikaci DŘÍMAL, J. – PEŠA, V. et al.: Dějiny města Brna. Díl II. Brno 1973, s. 290 je uváděno zahájení provozu
královopolského cukrovaru rokem 1853.
Blíže ŠTARHA, I.: Akciová společnost modřického cukrovaru (k 55. výročí zastavení provozu cukrovaru
v Modřicích). Jižní Morava, 1988, s. 218–220. Dosud jsme se nesetkali s tím, že by mezi akcionáři figurovalo jméno
představitele národního hnutí; Alois Pražák byl prvním takovým případem.
Blíže HÜBSCHER, R. ml.: Cukrovar ve Studénce. První průmyslový podnik na území města. Studénka 2005, s. 6.
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a stabilnější cukrovarnické podniky. Toto konstatování se pokusíme přiblížit na několika konkrétních případech.
Založení cukrovaru v Rajhradě u Brna (1851) inicioval již v listopadu 1847 majitel pivovaru v brněnském předměstí Křížová ulice, dále zájezdního hostince na Olomoucké ulici v Brně
a celolánu v Rajhradě Johann W. Hahn. Po prvních aktivitách se dostal do finančních potíží,
a proto prodal tovární oprávnění brněnskému obchodníkovi F. A. Sautschekovi (Součkovi),
jehož společníkem se záhy stal další brněnský obchodník F. Willmann. Společnost Sautscheka
a Willmanna se však dostala v roce 1857 do konkursu, její majetek byl prodán veřejnou dražbou.
Vše odkoupila nově vytvořená společnost pod názvem Raigerner Zuckerfabriksgesselchaft
v čele s již zmiňovaným úspěšným brněnským podnikatelem Theodorem Bauerem.
Během jednoho roku (1851) byla zásluhou hraběnky Anny z Hardeggu a jejího manžela Karl
Bedřicha Kammel-Hardeggera postavena rozsáhlá tovární budova cukrovaru v Hrušovanech nad
Jevišovkou, takže buď ještě na samém konci roku 1851, nebo na začátku roku 1852 v ní byl
zahájen provoz; cukrovar denně zpracoval asi 3 tisíce q řepy a v kampani zaměstnával zhruba
350 dělníků (z toho bylo asi 300 sezónních).35
Cukrovar v Oslavanech zřídil další významný brněnský obchodník a podnikatel v plátenictví a později cukrovarnický podnikatel Karl Stummer, který se společníkem Karlem Butschkem
nejdříve provozoval plátenickou firmu. Brzy se však věnovali cukrovarnictví, a to nejen na
Moravě, ale i v Čechách (cukrovar v Doudlebech), na Slovensku (cukrovary v Trnavě a Topoľčanech), a dokonce i v Uhrách (v Mező-Hegyes).
Šíření cukrovky v regionu Kroměřížska významně napomohlo v roce 1851 zřízení cukrovaru v Kvasicích, spojené se jménem Němce Emanuela Proskowetze a jeho švagra Čecha Ferdinanda Urbánka, dvou budoucích významných cukrovarnických odborníků a podnikatelů.36
Jedna z čelných podnikatelských a bankovních rodin v Olomouci – německá rodina Primavesi, jejíž firma byla ve spojení s obchodními domy jak v tuzemsku, tak i v zahraničí a provozovala rovněž obchodní aktivity s textilním zbožím, se pustila i do podnikání v cukrovarnictví,
když se svými společníky (šumperskými textilními továrníky bratry Seidly a K. Schrötterem)
založila nejdříve cukrovar v Bedihošti u Prostějova; toto „sdružení“ ve spojení s bratry Latzelovými provozovalo také již zmíněný slezský cukrovar v Bernarticích.
Druhý brněnský cukrovar na Starém Brně (v Hlinkách) zřídil Moritz Bauer (za obchodní
a průmyslovou činnost povýšený v roce 1870 do šlechtického stavu), který byl původně majitelem palírny a malého statku v Rosicích u Brna. Odtud vedly jeho aktivity do Brna a k podání
žádosti o vydání továrního oprávnění k výrobě řepného cukru.
Kuriozitou mezi těmito cukrovarnickými provozovnami byl dozajista „minicukrovar“ v Drnholci na Mikulovsku, zřízený v roce 1851 místním perníkářem a výrobcem jemného pečiva
Valerianem Koczirzem (Kočířem). Ten vyráběl cukr strojem poháněným dvěma lidmi, a to jen
pro vlastní cukrářskou firmu.37
35

36
37

MZA, f. H 239 Středomoravská akciová společnost cukrovarnická a zemědělská, Brno, Inventář, s. 1. Též MZA,
f. K 272 Cukrovary Uherské Hardiště, s. p., Uherské Hradiště, k. 40, inv. č. 92, 140 let cukrovarnictví v Hrušovanech
nad Jevišovkou.
FIŠER, Z.: Od cukru k hologramu. Chropyně 1999, s. 21. Též MZA, f. H 199 Břeclavská rafinerie cukru, a. s.,
cukrovar Kvasice, Inventář, s. 3; KOUTŇÁKOVÁ, K.: Plamen života. Přerov 2010, s. 27–30.
Stojí jistě za připomenutí, které zboží a výrobky tehdejší cukrovary dodávaly spotřebitelům na domácí trh, případně
i na export. Zpráva Obchodní a živnostenské komory v Olomouci za svůj obvod 15 cukrovarů uvádí za rok 1853:
surový cukr (28 %), šťávový melis (10 %), lompový (drobný) cukr (6 %), bastrový cukr (větší homole – 3 %), rafináda (čisté homole – 13 %), cukr melisový (méně čistý – 16%) a melasa (24 %); přitom ne každý cukrovar se zabýval
výrobou všech uvedených druhů. Blíže HUDÍKOVÁ, L.: Z dějin moravskoslezského cukrovarnictví se zvláštním
zřetelem k zakládání rolnických cukrovarů na Hané. Olomouc 1970. (Diplomová práce FF UP), s. 26–28.
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K roku 1853 bylo na Moravě a ve Slezsku v provozu celkem 36 cukrovarů a jedna živnostenská výrobna cukru. Pokud bychom sledovali teritoriální rozmístění, pak můžeme konstatovat, že v brněnské oblasti pracovalo 14 továren, a to dvě v Brně, po jedné v Králově Poli, Rájci, Tišnově, na Veveří, v Ostrovačicích, Rosicích, Oslavanech, Modřicích, Sokolnicích,
Rajhradě, Židlochovicích a Martinicích. V olomoucké skupině to bylo 11 cukrovarů: v Olomouci, Prostějově, Bedihošti, Doloplazech, Čelechovicích, Uničově, Domaželicích, Rymicích,
Kvasicích, Zborovicích a Napajedlech. Mimo tyto dvě oblasti leželo dalších šest cukrovarů, a to
v Kyjově, Bzenci, Hrušovanech nad Jevišovkou, Šebetově, Příboru a Moravské Ostravě. Ve
Slezsku bylo v provozu pět cukrovarů: dva v Opavě, po jednom v Bernarticích, Studénce a Horní Suché.38
Po zakladatelské horečce v letech 1850–1852, kdy bylo na Moravě a ve Slezsku založeno 16
nových cukrovarů, vybudovaných převážně příslušníky německé podnikatelské vrstvy, nastává
zde v dalších letech tohoto desetiletí jistý útlum; došlo k otevření jen dvou cukrovarů. V roce
1854 založila akciová společnost již zmiňované olomoucké rodiny Primavesi a spol. další cukrovar v nedaleké Velké Bystřici; formální zemské tovární oprávnění jí bylo uděleno v říjnu 1857.
Postupně tak byl vytvořen velký koncern s názvem Spolek moravských cukrovarníků. Své
cukrovarnické podnikání dále rozšířili brněnští soukeničtí podnikatelé a obchodníci, bratři Alfred a August Skeneové, když v roce 1859 zřídili cukrovar v Přerově. Přerovský cukrovar byl
prvním v českých zemích, v němž se šťáva z řepy lisovala odstředivými stroji; v roce 1867 se
tovární areál zvětšil o tzv. druhý cukrovar.39 Někdy v období let 1857–1859 došlo ze strany již
zmiňovaného brněnského velkoobchodníka Theodora Bauera k obnovení cukrovaru v Tišnově;
Bauer si pronajal prostory bývalého kláštera v Předklášteří u Tišnova, kterých se již od roku
1837 užívalo k výrobě cukru.
Naproti tomu ve Slezsku, kde dosud probíhalo zakládání cukrovarů pomaleji, vzniklo ve
stejném časovém období šest nových cukrovarů. Nejprve to byly dva podniky „velkostatkářské“
– v roce 1854 statkářem Górniakem založený podnik v Dolních Tošonovicích na Těšínsku, poté
(1855) v Kunčicích nad Ostravicí hrabětem Saint-Genois, a následně cukrovary založené podnikateli – o dva roky později (1857) ve Skrochovicích na Opavsku obchodníkem Eduardem
Zentzytskim, o rok později (1858) v Kateřinkách u Opavy opavským dvorním radou Wilhelmem
Kriegem von Hochfelden a opavským obchodníkem Josefem Pohlem, ve stejném roce i v Osoblaze sdružením (společností) v čele s již zmíněným majitelem opavské textilky Antonem Springerem a nakonec v Opavě byla založena J. Pohlem a E. Zentzytskim rafinerie cukru pro cukrovary v Opavě, Skrochovicích a Kateřinkách. Za zmínku ještě stojí iniciativa obchodníka
J. H. Golda z Moravské Ostravy, který získal v srpnu 1858 oprávnění k výrobě řepného cukru
a lihu z melasy v železniční stanici Háje u Opavy.40
Přes vznik nových cukrovarů v letech 1853–1859 docházelo ale současně k zániku několika
drobných výroben, takže celkový jejich počet se na konci tohoto období dostal ke stejnému číslu, tj. 36, z nichž jich 27 bylo na Moravě (13 v brněnském kraji, 5 v olomouckém, 6 v hradišťském, 2 v novojičínském a 1 ve znojemském) a 9 ve Slezsku.
Největšími cukrovarnickými podniky na Moravě a ve Slezsku byly v polovině 19. století
zejména dva cukrovary, z nichž jeden svým vlastnictvím příslušel do kategorie velkostatkář38
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Srov. d’ELVERT, Ch.: Zur Kultur-Geschichte Mährens und Oest. Schlesiens. Teil III. Brünn 1870, s. 579–580. Též
JANÁK, J.: Počátky podnikatelské aktivity české buržoazie na Moravě (na příkladu cukrovarnictví). Časopis Matice
moravské, 1978, s. 300–309.
Blíže VOŽDA, G.: Přerovský cukrovar 1859–1929 – připomenutí existence největší přerovské továrny 19. století.
Minulost Přerovska. Sborník vlastivědných prací ze starších dějin, 1971, s. 50–52.
CHYLÍK, J.: Slezské cukrovary. Slezský sborník, 1954, s. 500–501.
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ských podniků, druhý pak byl typickým podnikatelsko-kapitalistickým závodem. Jejich výrobní aktivity blíže přiblížíme.
Majitelé jednoho z prvních řepných cukrovarů na Moravě a ve Slezsku – v Martinicích nedaleko Klobouk u Brna, pokřtění a nobilitovaní Židé, rytíři Augustin a Ignác Neuwallové, sice provozovali svůj závod již od roku 1836 (nebo snad 1837),41 avšak teprve začátkem roku 1838
požádali o udělení formálního zemského továrního oprávnění k výrobě řepného cukru; s tímto
továrním oprávněním byla spojena řada výhod včetně tzv. panovnické ochrany. Většina cukrovarů provozovala zpočátku výrobu cukru protiprávně a cukr vyráběla na základě živnostenského oprávnění. Tovární oprávnění obdrželi martiničtí majitelé v červnu 1838. O dalším vývoji
jejich cukrovaru jsme informováni jen velmi sporadicky. Víme například, že hnací silou pro tuto
„fabriku“ byla voda z potoka Harasky, zadržovaná nad cukrovarem do několika rybníků; ta
poháněla vodní kolo jako ve mlýně.42 Protože k provozu bylo třeba dostatek dřeva, které však
v okolí chybělo, začali Neuwallové těžit lignit v dolech na svých statcích u Čejče a u Hovoran,
který dopravovali koňskými povozy do Martinic. Byl to dostatek cukrové řepy, blízkost dolů
i dostatek pracovních sil, co přispívalo k tomu, že ve čtyřicátých a padesátých letech 19. století
náležel martinický cukrovar k největším a zároveň k technicky i technologicky nejvyspělejším
cukrovarům na Moravě (zpracovával přes 240 tisíc centnýřů řepy); v této době byl řazen hned
za židlochovický cukrovar.43
Počátky cukrovaru v Židlochovicích jsou spojeny s aktivitami rodiny Robertů, pocházející
z jihofrancouzského města Iséronu a vlastnící velkoobchodní dům ve Vídni. Příslušník další
generace Florentin Robert zahájil svou činnost coby ředitel továrny na barvy v Himbergu
u Vídně. Brzy jej však začalo zajímat podnikání v cukrovarnictví, a spojil proto své zájmy
s vlastníkem židlochovického panství arcivévodou Karlem Ludvíkem. Podle uzavřené vzájemné
smlouvy obdržel Florentin Robert od roku 1837 do užívání v bezprostředním sousedství zdejšího zámku dvůr Maierhof, kde byla v červnu téhož roku zahájena výstavba cukrovaru.44 První kampaň započala 15. října 1838, avšak v září 1842 propukl v cukrovaru velký požár, který
zničil všechny hlavní objekty. Brzy došlo k obnově závodu, a tím také k nárůstu zpracovávané
cukrové řepy; v roce 1845 to bylo asi 250 tisíc centnýřů řepy, přičemž surovinu do tohoto cukrovaru dodávali i rolníci z okolních vesnic (v okruhu 15–20 km). Jako palivo se používalo černé
uhlí, protože v okolí byl nedostatek dřeva; z tohoto důvodu firma Robert et Company zakoupila v roce 1845 železárny a uhelné doly na Kladně a v Rapoticích u Zastávky, čímž se stala
41
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Podle vlastivědy BUKOVANSKÝ, K. J.: Klobucký okres. Brno 1909, s. 29n, měl být cukrovar založen „okolo roku
1840“.
VERMOUZEK, R.: Diváky za feudalismu. In: Čapka, F. et al.: Diváky. Z dějin Habrůvky bratří Mrštíků. Brno 1987,
s. 79.
Blíže JANÁK, J.: Martinický cukrovar v Kloboukách u Brna 1837–1879. In: Kordiovský, E. (ed.): Klobouky u Brna.
Město, dějiny, krajina a lidé. Brno 1998, s. 98–104. Po maximu ve zpracování řepy koncem padesátých let následoval
v martinickém cukrovaru celkový výrobní útlum, který se prohluboval po předchozí změně vlastnických práv (1856),
kdy závod převzal Emanuel Neuwall. V polovině šedesátých let vedla nedobrá hospodářská situace neuwallovských
podniků (k cukrovaru postupně přibyl lihovar s továrnou na výrobu kvasnic) k vytvoření akciové společnosti (1866),
která však nemohla odvrátit blížící se likvidaci martinického cukrovaru; kdy cukrovar přesně zanikl, není jisté,
nejčastěji se uvádí rok 1879. Konec martinického cukrovaru zachytili bratři Mrštíkové ve svém Roku na vsi, v kapitole „Silůvky“. Vysvětlení: 1 vídeňský centnýř = asi 56 kg. Též ANTONÍN, L.: Bílé zlato. Historie cukru v kostce.
Nymburk 2006, s. 78.
Kromě dvora se všemi příslušnými budovami a vrchnostenskými stájemi byla zahrnuta do areálu budoucího
cukrovaru i značná část okrasných zahrad. Ve smlouvě se panství zavázalo osévat ročně 400 jiter půdy (1 jitro = zhruba 0,6 ha) cukrovkou a dodávat ji do cukrovaru po 14 krejcarech za 1 vídeňský centnýř. Blíže MZA, f. H 237 Akciová
společnost pro průmysl cukrovarnický Hodonín – cukrovar Židlochovice, kn. 6, inv. č. 23, Pamětní kniha cukrovaru
Židlochovice, nestr.
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nezávislá na obstarávání potřebného paliva. Postupně se cukrovar dále rozšiřoval, byl při něm
zřízen i lihovar a se jménem Florentina Roberta začalo být spojováno zlepšování technologie
výroby; k nejznámějšímu vynálezu nejprve patřilo zkonstruování cukrovarnické odparky
(1855), dodnes pojmenované po svém vynálezci.45 V roce 1848 se v Židlochovicích usadil Florentinův syn Julius, který získal technické vzdělání na univerzitách ve Vídni a v Paříži. Ve spolupráci s otcem začaly první pokusy o zlepšení čištění šťáv a o zlepšení filtrace.46
K dalším velkým moravským cukrovarům patřily koncem padesátých let (vedle již uvedeného martinického a židlochovického) podniky v Rosicích (s výrobní kapacitou přes 247 tisíc
centnýřů řepy) a v Hrušovanech nad Jevišovkou (230 tisíc centnýřů řepy), ve Slezsku pak v Horní Suché (230 tisíc centnýřů); ostatní zpracovávaly pod 200 tisíc centnýřů.47 Cukrovary byly
stále více zakládány příslušníky měšťanských a obchodních či finančních vrstev, šlechtických
a velkostatkářských zakladatelů výrazně ubývá. V cukrovarech se udržoval malovýrobní charakter, převládala v něm ruční práce. Přesto můžeme konstatovat, že na sklonku padesátých let
předstihla výroba cukru u nás poprvé jeho dovoz a cukr se začal vyvážet za hranice monarchie.48
Jeho celkový vzestup pokračoval v šedesátých letech, kdy se prosazovala intenzifikace výroby
zaváděním nových, efektivnějších technologií (Robertova difuse, Jelínkova saturace a odpařování) a také postupnou koncentrací výroby.49
Další období zakladatelské aktivity v moravském a slezském cukrovarnictví můžeme tedy
zaznamenat v šedesátých letech a na počátku sedmdesátých let 19. století. Šedesátá léta představují vůbec zlatou éru cukrovarů. Podniky, které dlouho fungovaly jako nedílná součást hospodářství šlechtických velkostatků, se většinou „osvobodily“ od tohoto těsného spojení a staly
se samostatným podnikatelským odvětvím, kdy se již prakticky budovaly výhradně v řepařských
oblastech. Výroba cukru ovlivňovala nejen vývoj samotného zemědělství (kde se rolník po roce
45
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48
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PROSKOWETZ, F.: Z mládí našeho cukrovarnického průmyslu. Listy cukrovarnické 1932, s. 14.
Blíže RUBÁŠ, S.: Vznik a vývoj Akciové společnosti pro průmysl cukrovarnický a možnosti využití ve výuce dějepisu.
Brno 2007 (rigorózní práce PdF MU), s. 140–143.
Práce v cukrovarech přinášela pracovní možnosti a výdělky zejména v zimním období pro rolníky, stejně jako pro
nekvalifikované pracovníky; ženy nosily v koších ze sklepa řepu do necek, tam ji košťaty praly a dále ručně okrajovaly. Muži takto připravenou řepu nosili v koších na „tribunu“ ke kruhadlu. Kvalifikovaní pracovníci vykonávali dílčí
práce při čeření, filtrování, odpařování, zahušťování, krystalizaci a bělení. Jejich denní mzda byla asi dvakrát vyšší
než dělníků nekvalifikovaných. Nejlépe placenou skupinou byli zkušení odborníci, jako vařiči a cukrmistři (zpočátku
zejména Němci) najímaní za pevný plat na jednu nebo několik kampaní. K nim patřili též inspektoři, kteří prováděli
odborný dohled nad několika cukrovary.
HÁJEK, J.: Cukrovarnictví. In: Pánek, J. (ed.): Akademická encyklopedie českých dějin. A–C. Praha 2009, s. 372.
Přímo převratný zásah do výroby cukru přinesl v roce 1864 (1865) vynález difuse na vyluhování řepných řízků Julia
Roberta v židlochovickém cukrovaru; přístroj znamenal výrazné zjednodušení výroby cukru. V letech 1865–1872
byla Robertova difuse zavedena do 129 cukrovarů v monarchii, z toho v Čechách do 97, na Moravě do 21, jako
v Kroměříži (1869), ve Vrbátkách (1870), v Holici, Litovli, Šlapanicích, Podivíně (1871), ve Slavkově u Brna (1872)
atd.; produkci difusérů zajišťovala brněnská továrna Friedricha Wanniecka, strojnické zařízení dodávala karlínská firma Daněk a spol. z Prahy. Postupně se uplatňovala i v cukrovarech v zahraničí, takže např. v Německu do roku 1872
bylo postaveno 64 difusí, v Rusku a Polsku 42 apod. Jelínkova saturace (1863) představovala novou metodu čištění
cukrové šťávy, která se dosud „proplachovala“ vápenným mlékem a teprve potom oxidem uhličitým. Při této nové
metodě oba procesy probíhaly současně. V souvislosti se zaváděním saturace se objevila konstrukce železného
kalolisu (1863) Čeňka (Vincence) Daňka. Blíže PODHORA, J.: Difuse ve světle dějin. Listy cukrovarnické,
1908–1909. JANÁK, J.: Dějiny Moravy. Díl III/1. Hospodářský rozmach Moravy 1740–1918. Brno 1999 na s. 122
uvádí k roku 1870 difusi v brněnském obvodu jen v cukrovarech Židlochovice, Staré Brno a Vyškov-Drnovice; příčina spočívala v nákladnosti investic. Podrobněji k technickým otázkám cukrovarnického průmyslu: KOPECKÝ, R.:
Stručný přehled technického vývoje českého cukrovarnictví. Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky, 1965,
s. 195–252; KOPECKÝ, R.: Technický rozvoj našeho cukrovarnictví za posledních 80 let. In: Stránský, J. B. (ed.):
Z vývoje české technické tvorby. Sborník k 75. výročí založení Spolku českých inženýrů. Praha 1940, s. 136–139;
KOPECKÝ, R.: Z dějin cukrovarnického průmyslu. Chemický obzor, 1940, s. 96–98.
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1848 stal samostatným hospodářem) rozličnými změnami, kdy pěstováním cukrové řepy jako
nové plodiny ubylo pastvin, získanými řízky a chrástem z řepy se zvýšil racionální chov dobytka, což vedlo k jeho ustájení a položilo základ k mlékárenství a ke kožedělné výrobě. Současně
dostatek hnojiva umožnil vyšší výnosy, zejména obilí. Výroba cukru byla i „injekcí“ pro rozvíjející se strojírenský průmysl, dodávající potřebnou technologii do cukrovarů. Měla též vliv na
dobývání vápence, těžbu uhlí a nakonec i na bankovnictví, protože žádný cukrovar se neobešel
bez služeb bankovních (peněžních) domů. Nově vznikající cukrovarnický průmysl zaměstnával
stále více pracovních sil a přispíval k růstu životní úrovně venkovského obyvatelstva v řepařských oblastech. Velmi charakteristické pro nastávající období ve výrobě cukru bylo poznání, že
je nutno zvyšovat denní zpracování řepy, aby se tak zabránilo vysokým ztrátám cukru (cukernatosti) při několikaměsíčním uložení cukrovky na skládkách (v krechtech). Dlouhé cukrovarnické kampaně trvaly často až do jarních měsíců, a neúměrně tak zvyšovaly nároky na mzdy dělníků. Proto bylo nutné výrazně zvednout produktivitu práce v cukrovarech; postupně tak
cukrovarnictví ze všech průmyslových odvětví, spjatých se zemědělstvím, začalo vykazovat
největší zisky.
V letech 1860–1868 přibylo na Moravě a ve Slezsku 16 nových cukrovarů, ale protože však
některé drobné provozovny současně zanikly, celkový počet cukrovarnických podniků se za
uvedená léta zvýšil jen na číslo 43 (z 36 na konci padesátých let). Přitom se však v mnoha případech jednalo o významné provozy, které zakládali a provozovali majetní podnikatelští jedinci
nešlechtického původu; z uvedených 16 cukrovarů jen 4 měly v „rodném listě“ uveden šlechtický původ.
Hned v roce 1861 byla mapa moravsko-slezských cukrovarů obohacena o nový „punkt“. Byl
jím cukrovar v Drahanovicích na Olomoucku. Zpočátku je uváděn jako majetek hraběte Augusta Sylvy-Tarouky, od sedmdesátých let jej spravovala akciová společnost v čele s tímto hrabětem, který byl vystřídán představitelem konzervativní šlechty na Moravě, hrabětem Egbertem
Belcredim.
V roce 1862 vznikly hned tři cukrovary. Jednalo se zejména o cukrovarnický provoz v Břeclavi, kde místní židovští familianti David, Simon a Leopold Kuffnerové provozovali od roku
1842 emfyteutickou palírnu k výrobě likérů a rosolky. Úspěch rodiny v podnikání podnítil jejího
člena Hermanna (Hirsche) k žádosti o povolení k vybudování cukrovaru; přitom se kapitálově
spojil se svými příbuznými – bratrem Jakubem (majitelem pivovaru v rakouském Döblingu)
a bratrancem Ignácem (majitelem pivovaru v Ottakringu, poblíž Vídně). Budova cukrovaru
(postavená jako smíšený závod, tj. surovárna spojená s rafinerií) byla umístěna v blízkosti místního nádraží; od roku 1870 byl cukrovar spojen vlečkou se železnicí. Vedle cukrovaru byla
zřízena i drožďárna (pracovala do roku 1892). Provoz v cukrovaru byl zahájen v roce 1862.
Kuffnerové pro pěstování cukrovky postupně skupovali polnosti v okolí Břeclavi (2 500 měřic)
a najímali si další pozemky i dvory od knížete Liechtensteina.50
Další dva cukrovary bychom našli v Kelčanech a v Uherském Ostrohu. Cukrovar v Kelčanech na Kyjovsku provozovala nejdříve komanditní společnost, o tři roky později přeměněná na
akciovou společnost, v níž držela rozhodující podíl severomoravská podnikatelská rodina Kleinů, která se dosud prosazovala zejména na železničních, silničních a mostních stavbách, v oblasti železářství i těžbě uhlí.
50

Kuffnerové si najali Velký dvůr v Břeclavi, Jánský dvůr ve Staré Břeclavi, dvory Lanšdorf (Ladná), Prechov u Moravského Žižkova, Široký dvůr, Hrušky, Velké Bílovice (a Podivín sami vybudovali v roce 1870); tím se vedle Liechtensteinů stali největšími držiteli půdy na Břeclavsku. Blíže SMUTNÁ, K.: Cukrovarnictví v Břeclavi. In: Kordiovský, E.
– Klanicová, E. (edd.): Město Břeclav. Brno 2001, s. 191–194. Též RUBÁŠ, S.: Vznik a vývoj Akciové společnosti pro
průmysl cukrovarnický a možnosti využití ve výuce dějepisu. Brno 2007 (rigorózní práce PdF MU), s. 68–69.
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Naproti tomu cukrovar v Uherském Ostrohu ovládli cukrovarničtí podnikatelé, břeclavští
bratři Abraham a Hermann Mayové spolu s Davidem Spitzerem a Adolfem Popperem; jako spoluzakladatel je uváděn i majitel panství kníže Liechtenstein. Mayové předtím měli v nájmu větší
hospodářství v Pozořicích u Brna, spojené s lihovarem a pivovarem.51
V březnu 1863 měla být kapitálem olomouckého podnikatele a bankéře Moritze Primavesiho dokončena (vedle mlýna) stavba cukrovaru v Hulíně, takže na podzim téhož roku byla v něm
zahájena první řepná kampaň.52 Podnik se stal později součástí akciové společnosti (spolku)
Verein mährischer Zuckerfabriken.
Zhruba měsíc před vybudováním hulínského cukrovaru se konala porada českých rolníků
z blízkého okolí, která jednala o zřízení rolnického cukrovaru u místního nádraží. Bylo ujednáno, že budoucí akcionáři by měli být výhradně katolického vyznání (tím se zřejmě mělo zabránit vstupu židovským podnikatelům) a všichni zaměstnanci pak Čechy. Žádost o schválení stanov a povolení k založení akciové společnosti však úřední místa zamítla.53 Akciový kapitál
společnosti mělo původně tvořit 400 tisíc zlatých rozdělených do akcií po 1 tisíci zlatých, brzy
však došlo k snížení akciového kapitálu na 150 tisíc zlatých rozdělených do akcií v nominální
hodnotě 300, 500 a 1 000 zlatých. Se stavbou se mělo započít na jaře 1864, proti tomu se však
postavilo vedení města. Hulínský „pokus“ byl prvním případem (byť neúspěšným) zakladatelské aktivity českých venkovských (rolnických) podnikatelských kruhů na Moravě. Zdejší české
rolnictvo bylo konzervativnější a opatrnější; k posílení jejich aktivit došlo počátkem šedesátých
let – po vydání říjnového diplomu (1860), po přijetí únorové ústavy (1861) a také po slavnostech jednak v Brně a jednak na Velehradě u příležitosti tisíciletého výročí příchodu sv. Cyrila
a Metoděje na Moravu.54
Následující rok 1864 se stal zakládajícím pro další tři nové cukrovary na jižní Moravě:
v Bzenci, v Rohatci a ve Ždánicích. Cukrovary v Bzenci a v Rohatci u Hodonína náležely bratrské dvojici německých podnikatelů Karlu a Rudolfu Auspitzovi. Založení cukrovaru ve Ždánicích je uváděno k roku 1864, podnik však patrně vznikl již k roku 1862 na liechtensteinském
velkostatku Bučovice-Ždánice na místě někdejší potašové huti. Cukrovar si pronajala na období let 1869–1889 spolu se dvory náležejícími k panství spolu s pivovarem a lihovarem ve Ždánicích akciová společnost, skládající se ze dvou podnikatelských rodin – Kleinů a Seidlů a podnikatelů Aloise Scholze a Eduarda Mickla.
Podobně vznikla v roce 1865 akciová společnost Jaronowitzer Zuckerfabriks-Aktiengesellschaft, která převzala cukrovar v Dubňanech u Hodonína, jehož založení je uváděno již k roku
1858; akcionáře tvořili převážně slezští podnikatelé z Opavska a ze severní Moravy.
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RUBÁŠ, S.: Vznik a vývoj Akciové společnosti pro průmysl cukrovarnický a možnosti využití ve výuce dějepisu. Brno
2007 (rigorózní práce PdF MU), s. 131.
Údaje o založení tohoto podniku (někdy označovaného jako „Hulín I“ nebo též „starý“ cukrovar) se poněkud
rozcházejí: v monografii jsme převzali dataci ze studie JANÁK, J.: Počátky podnikatelské aktivity české buržoazie na
Moravě (na příkladu cukrovarnictví). Časopis Matice moravské, 1978, s. 312, která vychází z publikace Hulín. Dějiny
a přítomnost města. Brno 1974, s. 66. V publikaci VILIKOVSKÝ, V.: Dějiny zemědělského průmyslu. Praha 1936,
s. 365 je uváděn jako rok zřízení cukrovaru letopočet 1861, naopak d’ELVERT, Ch.: Zur Kultur-Geschichte Mährens
und Oest. Schlesiens. Teil III. Brünn 1870, s. 617 posouvá letopočet na další rok (1862). Blažena Jančálková uvádí
v inventáři k fondu MZA H 178, pocházejícím z roku 1983, jako rok založení letopočet 1871.
Na žádosti se objevila jména několika hulínských měšťanů a rolníků z okolí, jako například zemského a později
i říšského poslance a starosty ze Záhlinic Františka Skopalíka a zemského advokáta a poslance zemského sněmu
z Kroměříže dr. Jana Kozánka. Význačná role na tomto projektu náležela i Hospodářské jednotě záhlinicko-kvasické,
založené právě zásluhou Františka Skopalíka v červenci 1861. Blíže FIŠER, Z.: Hospodářská jednota záhlinicko-kvasická (1861–1912). Chropyně 1997, s. 41–82. Též SKOPALÍK, F.: Zpráva o činnosti a jednáních hospodářské filiální jednoty záhlinicko-kvasické od jejího počátku až do konce roku 1862. Brno 1863.
Srov. DUREC, I.: Cyrilometodějské slavnosti v roce 1863 v Brně, jejich přípravy a průběh. Jižní Morava, 1995, s. 51–64.
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Firma bratří Latzelů (provozující již cukrovar v Bernarticích ve Slezsku) společně s rodinou
Kassnerů založila v roce 1866 cukrovar ve Velkých Pavlovicích na Hustopečsku, který zpracoval za kampaň (od konce září do března) zhruba 150–200 tisíc centnýřů řepy.55
O rok později (1867) byly založeny na Moravě také tři cukrovary: v Lipníku, Chropyni
a v Hejčíně. Spojením čtyř členů podnikatelské rodiny Schoellerů, dvou bratrů Skeneů a vídeňského velkoobchodníka Karl Borksteina do akciové společnosti se podařilo dát dohromady
akciovou společnost s kapitálem 500 tisíc zlatých, která začala provozovat cukrovar v Lipníku
nad Bečvou. Již po pěti letech (1872) došlo ke zřízení zvláštní rafinerie v Břeclavi, která znamenala racionálnější oddělení výroby surového cukru od rafinády; tím se vytvořila akciová společnost lipnicko-břeclavských cukrovarů se sídlem v Lipníku a ve Vídni.
Rovněž cukrovar v Chropyni na Prostějovsku byl provozován akciovou společností; brzy
představoval jeden z největších smíšených závodů na Moravě vyrábějící všechny druhy bílého
zboží.56 Bratři Abraham a Hermann Mayovi, částečně ovládající cukrovar v Uherském Ostrohu,
připojili ke svému majetku další dva cukrovary: v roce 1867 to byl závod v Hejčíně u Olomouce, když již předtím zde vyráběli líh a lisované kvasnice, a o rok později (1868) cukrovar v Uherském Hradišti.
V témže roce (1868) došlo z iniciativy majitele drnovického panství barona Jana Mundyho
k založení cukrovaru ve Vyškově. O náklady spojené s výstavbou tohoto závodu se dělilo několik společníků, zejména pak rytíř Theodor Offermann, který se také stal hlavním společníkem
nově vzniklé komanditní společnosti; tento závod pod názvem Drnovický cukrovar Offermann
a spol. fungoval až do roku 1924, kdy byla komanditní společnost změněna na akciovou společnost. Závod byl založen jako surovárna, k cukrovaru náležely propachtované dvory ve Vyškově
a v okolí.57
V roce 1868 vznikl také nový cukrovar ve Slezsku. Byl založen ve Velkých Kunčicích u Fryštátu majitelem velkostatku hrabětem Saint-Genoisem. V samotné Opavě byly již v roce 1864
schváleny stanovy Opavské akciové společnosti rafinerie cukru, které zřídily ve městě již zmíněnou rafinerii cukru.
Těmito podniky se přiblížilo zakladatelské (gründerské) období cukrovarnictví na Moravě
a ve Slezsku ke svému vyvrcholení. V této druhé fázi (1842–1868) bylo na Moravě a ve Slezsku zaznamenáno 51 nově zřízených cukrovarů, z nichž jen 10 (19 %) bylo šlechticko-velkostatkářského původu, kdežto zbylých 41 (81 %) bylo financováno podnikatelsko-obchodnickými kruhy: velkoobchodníky, obchodníky, majiteli palíren a továren na likéry, perníkáři apod.
To dokumentuje zásadní obrat ve vlastnických vztazích v oblasti moravsko-slezského cukrovarnictví. Přitom v mnoha případech stabilnější podniky od padesátých let vděčí za svou pokračující existenci vytvářeným akciovým (nebo jiným) společnostem. Tuto skutečnost si přiblížíme
na několika příkladech: brněnský cukrovar založený obchodníkem J. Putterlikem (1847) odstupuje v roce 1856 podnik nově zřízené akciové společnosti s kapitálem 740 tisíc zlatých nebo
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Blíže ČAPKA, F.: Velké Pavlovice mezi dvěma osmačtyřicátými léty (1848–1948). In: Kordiovský, E. et al.: Město
Velké Pavlovice. Velké Pavlovice 2002, s. 116. Též NEKUDA, V. (ed.): Břeclavsko. Brno 1969, s. 229.
Podrobněji: FIŠER, Z.: Od cukru k hologramu. Chropyně 1999, s. 11–31. Viz též JANÁK, J.: Počátky podnikatelské
aktivity české buržoazie na Moravě (na příkladu cukrovarnictví). Časopis Matice moravské, 1978, s. 315. Oba autoři
uvádějí jako datum založení chropyňského cukrovaru rok 1867, přičemž první kampaň zde měla začít na podzim
1868. Naproti tomu Technické muzeum v Brně, CHYLÍK, J.: Dějiny moravského cukrovarnictví. (Rukopis), s. 21,
podobně jako MZA, f. H 164 Chropyňský cukrovar, a. s., Chropyně, Inventář, uvádějí založení závodu k roku 1868
(uvedení do provozu); totéž najdeme v práci PEŘINKA, F.: Vlastivěda moravská. Okres Kroměříž. Část I. Brno 1911,
s. 77.
Blíže Cukrovar Vyškov – 100 let trvání. 1868–1968. Vyškov 1968, s. 5–6. Též MZA, f. H 162 Vyškovský cukrovar,
a. s., Vyškov, Inventář, s. 9.
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nedaleký cukrovar v Králově Poli musel být již tři roky po svém vzniku (1850) sanován kapitálem brněnské silné velkoobchodní firmy T. Bauer, podobně jako modřický cukrovar (1851) byl
o pět let později předán akciové společnosti s kapitálem 550 tisíc zlatých. Ukazovalo se, že
vzrůstá kapitálová účast důležitých brněnských i vídeňských velkoobchodních domů (jako firem
Gomperz, Herčiny, Kafka, Skene, Robert, Schoeller, Auspitz) a také olomoucké velkoobchodní
rodiny Primavesi. Na rozvoji moravsko-slezského cukrovarnictví se také podíleli brněnští
(Flesch, Holzer, Stummer, Waschitz), ostravští (Gold) a opavští obchodníci (Pohl).
Od padesátých let začínají do cukrovarnictví investovat i ti průmyslníci, kteří dosud úspěšně
podnikali v jiných odvětvích; takovými byli A. Skene či J. Gomperz (majitelé prosperujících
soukenických továren v Brně) nebo další brněnští „textiláci“ J. Teuber a L. Haupt, podobně jako
mimobrněnští podnikatelé v textilu (Seidel, Hönig, Gröger) nebo ve stavebnictví (Kleinové).
Poněkud překvapivé je konstatování o poměrně malém angažování židovských podnikatelů
v cukrovarnictví (mimo rodiny brněnských Bauerů, břeclavských Kuffnerů či Mayů). Z hlediska teritoriálního pocházeli podnikatelé zejména z Brna, Vídně, Olomouce a také ze Šumperka
(Kleinové, Latzelové, Seidlové atd.). Po národnostní stránce (až na výjimky jako cukrovar
v Příboře, v Prostějově nebo v Kvasicích s českými zakladateli) ovládali cukrovary na Moravě
a ve Slezsku němečtí kapitálově silní podnikatelé, z nichž mnozí investovali i do cukrovarů na
Slovensku a v Uhrách (brněnští podnikatelé v Trnavě, břeclavští Kuffnerové v Diosegu, Stummer postavil cukrovary v Topoĺčanech, v Trnavě a v Mező-Hegyes, brněnský M. Löw Beer zřídil
surovárnu v Uherské Vsi).58
Období svépomocných rolnických akciových společností (1869–1873)
Po vzoru velkostatkářů začali od počátku šedesátých let velcí a střední rolníci v úrodných
oblastech kapitalizovat svá hospodářství, začali se zaměřovat nejen na pěstování dobře placených technických plodin pro přidružený potravinářský průmysl velkostatkářů a nečeské buržoazie, ale zároveň se začali zajímat o možnosti přímé kapitálové účasti na tomto výnosném podnikání, hlavně na cukrovarnictví.59 Současně s tím vzrůstala mezi řepaři nespokojenost
s podmínkami pěstování a prodeje cukrové řepy. Rolníci si uvědomovali, že oproti majitelům
cukrovarů mají málo práv, že jsou jim vydáni napospas, a začali usilovat o zakládání vlastních
rolnických cukrovarů v podobě akciových společností.60 V letech 1869–1873 (tedy v době hospodářské konjunktury), v třetí fázi zakladatelského období, zahájilo v českých zemích činnost
kolem 80 rolnických cukrovarů (z toho v Čechách 70), z nichž plné tři čtvrtiny byly v českých
rukou. Byl to dozajista pozitivní rys, který vypovídal o sílící roli českého cukrovarnictví; ze
všech cukrovarů v habsburské monarchii bylo tehdy 87 % v provozu v českých zemích a zpra58
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Srov. VILIKOVSKÝ, V.: Dějiny zemědělského průmyslu. Praha 1936, s. 369n. Též JANÁK, J.: Počátky podnikatelské aktivity české buržoazie na Moravě (na příkladu cukrovarnictví). Časopis Matice moravské, 1978, s. 326–328.
Blíže DUDEK, F.: Vývoj cukrovarnického průmyslu v českých zemích do roku 1872. Praha 1979, s. 111n.
S tím souvisely prosazující se myšlenky zemědělského svépomocného družstevnictví, které k nám pronikaly ze západoevropských zemí (Velké Británie, Francie, Německa). Akciová společnost představovala kapitálovou obchodní
společnost se základním jměním, které bylo rozvrženo do určitého počtu akcií o stanovené hodnotě. Základní jmění
společnosti se skládalo z vlastního kapitálu, vytvořeného ze zaplacených akcií, z rezervních fondů a z úvěrů. Koupí
akcií se každý rolník mohl stát podílníkem společnosti čili akcionářem, čímž získával část celkové hodnoty společnosti. Měl právo dividendy a hlas na valné hromadě společnosti, kde se hlasovalo podle počtu akcií; vliv malých
akcionářů byl zanedbatelný, rozhodující slovo měl vlastník majoritního balíku akcií. Zpočátku byly akciové
společnosti zakládány na základě císařského patentu č. 253 ze dne 26. listopadu 1852, který umožňoval zřizování
výrobních, obchodních a úvěrních spolků. Jejich stanovy muselo schválit místodržitelství a ministerstvo vnitra a poté
stačil zápis do rejstříku při obchodních soudech.
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covávalo se v nich 88,6 % cukrové řepy vypěstované v celé říši. Větší aktivitu než české rolnictvo na Moravě však vykazovali rolníci v Čechách, kde bylo již v letech 1863–1864 založeno
šest rolnických cukrovarů.61
Vedle toho se však tyto cukrovary potýkaly s „dětskými nemocemi“. Často byly zakládány
velmi rychle až překotně a lehkomyslně, mnohdy s nedostatečným upsaným akciovým kapitálem. Mnohý cukrovar od počátku začínal s dluhy, protože složené peníze mu nestačily krýt
vydání za stavbu. Při takovém ukvapeném růstu rolnických cukrovarů chyběli dostatečně schopní a zkušení řídící a techničtí pracovníci. Ne vždy bylo zajištěné dostatečné množství cukrovky.
U rolníků-akcionářů převládlo přesvědčení, že od okamžiku získání úvěru bude automaticky
následovat výplata dividendy; tím se cukrovary dostávaly do finančních problémů, protože narůstal provozní kapitál (přispíval k tomu zejména nezodpovědný nárůst cen řepy pro rolníky
a pohyblivé ceny cukru na trhu). Úrok z těchto půjček předem pohlcoval případný zisk. Často
docházelo k navýšení dosavadního kmenového kapitálu vydáním dalších akcií. Neutěšený hospodářský stav se pak nezřídka promítal i do vztahu akcionářů ke správním orgánům. Vzájemné
osočování a nedůvěra nebyly ničím výjimečným.
České rolnické cukrovary měly vedle národohospodářského efektu nemalý význam
i v rovině národnostní, protože se snažily oslabit dosud převažující monopol cukrovarů v německých rukou. Čeští podnikatelé pod vlivem tradičních stereotypů důvěřovali hlavně investicím do
pozemků. Proto se zemědělské podnikání propojené s potravinářskou výrobou stávalo rozhodující sférou opožděného nástupu české národní buržoazie. Souviselo to s agrárním charakterem
českého vnitrozemí na Moravě, s nižší kapitálovou náročností a rychlejším obratem kapitálu
v zemědělství i v potravinářství ve srovnání s jinými odvětvími. Za baštu nastupujícího českého
podnikání bylo od poloviny šedesátých let 19. století považováno právě rychle se rozvíjející
řepné cukrovarnictví (spolu s modernizovaným pivovarnictvím).62
Tomu mělo napomáhat vytváření záloženských spolků a také budování svépomocných
výrobních i spotřebních spolků; nepřímo lze uvést i několik pokusů o založení českých akciových bank na Moravě. „Záložní pokladnice“ zde vznikaly od počátku šedesátých let podle vzoru Schulze-Delitsche; do roku 1873 bylo založeno na Moravě a ve Slezsku 143 záložen, z nichž
zejména rolnické sehrály důležitou roli při zakládání a úvěrování rolnických akciových cukrovarů. Německé akciové banky na Moravě byly svými úvěrovými podmínkami pro začínající český zemědělský průmysl (i pro pivovary, lihovary, sladovny apod.) nepřijatelné, a ten se proto
často obracel s žádostí o úvěr k Živnostenské bance v Praze nebo k některým kapitálově silným
záložnám do Čech.63
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HÁJEK, J.: Cukrovarnictví. In: Pánek, J. (ed.): Akademická encyklopedie českých dějin. A–C. Praha 2009, s. 372.
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2. polovině 19. století. Sborník prací Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Historie, 3, 1976, s.
5–56; KRAVÁČEK, F.: Organizační a podnikatelská činnost české agrární buržoazie na počátku 20. století
(1896–1914). Hospodářské dějiny, 1982, s. 315–402; též WENZL, F.: Profesor Jan Rudolf Demel 1833–1905. První
průkopník zemědělského družstevnictví na Moravě. Brno 1935; WENZL, F.: Význam profesora J. R. Demela v
dějinách zemědělského družstevnictví. Praha 1936. Blíže JANÁK, J.: Počátky moravských záložen a úvěrování
průmyslu do roku 1873. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, C 34, 1987, s. 71–81; JANÁK, J.:
Úvěrování moravského průmyslu od počátku 60. let 19. století do roku 1880. Časopis Matice moravské, 1986, s.
63–90; JANÁK, J.: Úvěrování průmyslu na Moravě do počátku šedesátých let 19. století. Časopis Matice moravské,
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Po hulínském neúspěšném pokusu o zřízení rolnického akciového cukrovaru (1863) došlo
o tři roky později (1866) k podobné aktivitě na Hané, a to v jedné z národnostně silné české vesnici – v Příkazech u Olomouce; i zde nakonec zůstalo jen u pokusu (nezřízení cukrovaru bylo
zdůvodňováno nedostatkem vody). I další pokus na střední Moravě byl neúspěšný, tentokráte
v Olomouci (poblíž hlavního nádraží), a to zejména pro odpor zdejší městské rady a majitelů
blízkých cukrovarů ve Velké Bystřici a v Hejčíně. Podobně zůstalo koncem šedesátých let jen
u pokusů i v jiných lokalitách Moravy. Bylo tomu tak v Malenovicích na Uherskohradišťsku,
v Uherském Ostrohu, v Uherském Brodě, v Hulíně, v Kojetíně, v Moravském Krumlově a také
v nedalekých Hostěradicích, stejně jako v Újezdě na Židlochovicku, v Ivanovicích na Hané,
v Dřevohosticích a v Drásově na Tišnovsku. Důvody nezdaru byly rozličné, většinou však spočívaly v problémech s přijetím stanov, v rozporech mezi budoucími akcionáři a mnohdy
i v malém zájmu místních rolníků.
V regionu Hané se stalo úspěšné až zřízení prvního cukrovarnického rolnického podniku
v Kroměříži; iniciátorem jeho založení byla Hospodářská jednota záhlinicko-kvasická v čele
s jejím předsedou dr. Janem Kozánkem a starostou v Záhlinicích Františkem Skopalíkem, přičemž finanční záštitu tvořily dvě městské záložny – v Kroměříži a v Holešově. K ustavení akciové společnosti s názvem První moravský akciový cukrovar v Kroměříži došlo v listopadu 1868,
když mezi akcionáři z města Kroměříže byli uvedeni i rolníci z okolních obcí, případně i příslušníci jiných profesí (ze 416 akcionářů jich bylo jen 290 rolníky). K slavnostnímu otevření
cukrovaru došlo 10. října 1869. Jeho zprovoznění se za účasti asi pěti tisíc osob stalo velkou
národní slavností. Závod byl založen v době konjunktury, kdy domácí výroba zatlačila dovoz
cukru ze zámoří, avšak „nic dobrého netrvává věčně“, což se potvrdilo i v tomto případě; zakrátko (v letech 1872–1873) cukrovar v důsledku nedostatku vlastních finančních prostředků prodělával složité období. Rolničtí akcionáři z obavy o svůj majetek vložený do podniku začali
odprodávat akcie do „cizích“ rukou; funkcionáři cukrovaru tyto akcie sami odkupovali, a tak se
stalo, že kroměřížský závod, nesoucí název „rolnický“, přešel postupem času do nerolnických
rukou.64
O rok později (1870) byla zřízena druhá podobná „cukrovárna“ na Hané, a to ve Vrbátkách
nedaleko Prostějova, tentokrát skutečně „rolnická“; Vrbátky byly zvoleny za místo nového cukrovaru z toho důvodu, že ležely na nově budované železniční trase Nezamyslice–Olomouc.
O založení cukrovaru se zejména přičinil profesor Jan Rudolf Demel, který se také stal prvním
předsedou jeho správní rady. Vlastních přípravných kroků se ujala Rolnická záložna v sousedních Dubanech. Základní kámen ke stavbě byl položen koncem května 1870. V prosinci téhož
roku byl závod slavnostně otevřen a krátce nato zahájil první řepnou kampaň. Podobně jako
kroměřížský závod zápasil od prvních let své existence se značnými finančními problémy.65
Od roku 1868 podnikali rovněž ve Slezsku rolníci-pěstitelé cukrovky akce k založení vlastního cukrovaru. Za pomoci hraběte Wilczka byly vyřízeny nezbytné formality, takže v katastru
města Opavy se objevil další cukrovar (vedle již tří cukrovarů ve městě: v Krnovské ulici, v tzv.
Parku a rafinerie cukru v Těšínské ulici), a to v příměstských Vávrovicích. Právně byl cukrovar
akciovou společností vedenou česky a německy, s protokolárním názvem Rolnická akciová spo-
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1985, s. 244–267. Též WENZL, F.: Dějiny záložen a ostatního družstevního podnikání na Moravě do roku 1885. Praha 1937.
Blíže 100 let řepařství a cukrovaru v Kroměříži. Kroměříž 1969, nestr. Též FIŠER, Z.: Hospodářská jednota záhlinicko-kvasická (1861–1912). Chropyně 1997, s. 76–77; též MZA, f. H 163 První moravský rolnický akciový cukrovar
v Kroměříži, Inventář, s. 5–6.
MZA, f. H 160 Rolnický akciový cukrovar a rafinerie cukru, Vrbátky, Inventář, s. 3. JANÁK, J.: Počátky podnikatelské aktivity české buržoazie na Moravě (na příkladu cukrovarnictví). Časopis Matice moravské, 1978, s. 320 uvádí
jako datum zřízení cukrovaru ve Vrbátkách rok 1869.
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lečnost pro vyrábění cukru z řepy ve Vávrovicích. Cukrovar od ledna 1870 vyráběl zboží pro
obchod, zejména pilé, konkasé a velké a malé homole, později také kostky, krupici a moučku.66
Zhruba o více než jeden rok později se objevil na Moravě další rolnický cukrovarnický podnik, a to v Holici u Olomouce, kde došlo v roce 1869 ke spojení akcionářů z Příkazu s olomouckou skupinou (akciový kapitál měly tvořit 2 tisíce akcií po 200 zlatých, tj. 400 tisíc zlatých); samotný provoz v cukrovaru byl slavnostně zahájen v listopadu 1871. Zahájení kampaně
přitom předcházelo také vysvěcení cukrovaru. Holický cukrovar byl od počátku kapitálově slabý, a přesto za pomoci účetních triků vyplatil hned po první kampani svým akcionářům dividenda; s finančními problémy se potýkal i v dalších letech.67
V oblasti Hané byl ještě vybudován rolnický akciový cukrovar v Litovli, jehož první kampaň byla zahájena v prosinci 1871. Finanční záštitu cukrovaru poskytovala od jeho založení
místní rolnická záložna (1869) a také Hospodářská jednota v Olomouci. Základní kapitál společnosti byl vyčíslen na 200 tisíc zlatých, což byla průměrná velikost mezi akciovými cukrovary;
tento kapitál měl být získán vydáním 1 000 kusů akcií po 200 zlatých. Aby nezůstali stranou ani
drobní rolníci, byly vydány i akcijní podíly po 100 zlatých (tzv. půlakcie) a byla stanovena
povinná dodávka na každou akcii ve výši 112 q řepy. Mezi akcionáři byli rolníci jak z Litovelska, tak i z Uničovska, a to bez rozdílu národnosti. Hned po prvních dvou kampaních se však
cukrovar dostal do finančních problémů, protože prodej akcií neprobíhal podle představ a samotná výstavba závodu stála téměř dvakrát více, než byl upsaný akciový kapitál. Vydáním nových
500 akcií mělo dojít ke zvýšení dosavadního kapitálu na 300 tisíc zlatých; vedle toho byla
vyhlášena povinná půjčka 60 zlatých na jednu akcii.68
Dosavadní projektované a zřízené rolnické akciové cukrovary se nacházely mimo oblast jižní
Moravy; první v tomto regionu vznikl takový podnik v Podivíně u Břeclavi. Na konci roku 1868
(11. prosince) požádali zdejší rolníci spolu s rolníky z okolních obcí a s několika místními
měšťany a duchovními o povolení k přípravným pracím ke zřízení rolnického akciového cukrovaru v Podivíně; žádost podepsali mj. významní činitelé českého národního života na jižní
Moravě – poslanec zemského sněmu E. Kornyšl z Rakvic, starosta ze sousedních Velkých Bílovic V. Lebloch a starosta F. Bezděk z Kobylí. Základní kapitál akciové společnosti tvořilo 300
tisíc zlatých rozdělených do tisíce akcií po 300 zlatých (s možností zvýšení na 500 tisíc zlatých).
Vlastní stavba započala v roce 1870, o rok později (1871) pak přišla první kampaň.69 Po prvních dvou úspěšných letech přišlo období úpadku a dluhů, kdy se v průběhu roku 1873 dostala
66
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Blíže Padesát kampaní nového cukrovaru v Opavě-Vávrovicích. 1953–2003. Opava 2003, s. 3–5. Též Zemský archiv
v Opavě, f. Rolnický akciový cukrovar Opava-Vávrovice, Josef Gebauer, k. 24, inv. č. 303. Pilé = druh bílého cukru
v nepravidelných drobných kusech; konkasé = sekané nebo lámané homole cukru.
Na založení holického cukrovaru se významně podílel již připomenutý prof. Demel. Srov. JANÁSEK, J. – VAŇÁK.
I.: Sto let cukrovaru v Holici u Olomouce. Olomouc 1971, s. 7–8. Též ROUČA, V.: Dějiny rolnického podniku na příkladu cukrovaru v Holici u Olomouce. Brno 2007. (Bakalářská práce FF MU), s. 13–17; HUDÍKOVÁ, L.: Z dějin
moravskoslezského cukrovarnictví se zvláštním zřetelem k zakládání rolnických cukrovarů na Hané. Olomouc 1970.
(Diplomová práce FF UP), s. 52–65.
Podrobněji VIKTOŘÍK, M.: Litovelský cukrovar. Dějiny podniku od jeho založení až do současnosti. Litovel 2005,
s. 12–19. Též VAŇÁK, B.: Sto let výroby bílého zlata v Litovli 1871–1971. Litovel 1971.
K charakteristice ovzduší, v němž myšlenka na zřízení podivínského rolnického akciového cukrovaru vznikala, se
často uvádí i aktivity spojované s tzv. tábory lidu (1868–1871); dne 4. června 1869 se takový tábor sešel v nedalekém
háji Podoxi u sousedních Rakvic. Za iniciátora myšlenky zřídit v Podivíně cukrovar bývá také někdy označován
spolek Břetislav, „spolek pro orbu, národní hospodářství a průmysl v Podivíně“. Blíže REŽNÝ, H.: Rolnický akciový
cukrovar v Podivíně. In: Kordiovský, E. (ed.): Podivín. Vlastivědný sborník jihomoravského města. Podivín 1997,
s. 241–244. Ve studii JANÁK, J.: Cukrovar v Podivíně – jeden z nezdařených pokusů o rolnický akciový podnik. In:
Kordiovský, E. (ed.): Podivín. Vlastivědný sborník jihomoravského města. Podivín 1997, s. 236 je uvedena datace
tábora lidu 4. července 1869.
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akciová společnost do konkursu; podnik koupila v dražbě jakožto největší věřitel strojírna pražské firmy Daněk a spol., která jej prodala karlínskému purkmistrovi Josefu Götzlovi. Cukrovar
tak zůstal v českých rukou a v dalších letech úspěšně prosperoval.70 Podivínský cukrovar byl
pouze jedním z akciových rolnických cukrovarů, které nepřečkaly hospodářskou krizi po roce
1873.
Uplynul rok od uvedení do provozu podivínského cukrovaru a na jižní Moravě začal pracovat druhý akciový rolnický cukrovar, tentokráte ve Slavkově u Brna. Od svého založení (1872)
byl provozován pod firmou Akciová továrna na cukr a líh; původně jako rolnický cukrovar byl
v roce 1876 prodán v exekuční dražbě První českomoravské továrně na stroje, následně pak jej
v roce 1878 koupil Heřman Redlich, syn spoluzakladatele cukrovaru ve Zborovicích, který jej
v roce 1886 rozšířil o rafinerii.71
Rok 1872 se rovněž stal významným pro oblast Pohořelicka, protože v tomto roce došlo ve
Vranovcích k založení dalšího rolnického akciového cukrovaru na jižní Moravě. Kromě rolníků
z okolních vesnic se na podniku podíleli i činitelé Národní strany z Brna, jako například J. S.
Wurm. Zdejší cukrovar (na rozdíl od podivínského) vzdoroval konkurenci podstatně déle; teprve v roce 1884 byl prodán Živnostenské bance v Praze a po dvou letech přešel do majetku České
společnosti pro průmysl cukrovarnický v Praze.72
Z rámce rolnických cukrovarů se poněkud vymyká cukrovar ve Šlapanicích poblíž Brna,
protože v jeho čele stáli od počátku (1871) konzervativní velkostatkáři a dále také politici a podnikatelé z řad české Národní strany na Moravě; to dokládají jména jako dr. Alois Pražák nebo
dr. František Šrom. Do čela přípravného výboru (a posléze správní rady) byl zvolen hrabě Egbert
Belcredi z Líšně; v lednu 1872 byl cukrovar slavnostně vysvěcen a uveden do provozu. Postupně
cukrovar ovládl místní obchodník Alois Tauschinsky. Nakonec jej počátkem 20. století získala
skupina průmyslníků v čele s židlochovickým Justinem Robertem a majitelem slavkovského
cukrovaru Viktorem Redlichem.73
Čistě velkostatkářský charakter měl pak cukrovar v Pohořelicích, založený majitelkou dolnokounického panství Terezií Herbersteinovou; se stavbou se započalo v roce 1871 a do provozu byl uveden na podzim 1873. Cukrovar zpočátku vyráběl melasu, homole a pilé, od roku 1882
fungoval jen jako surovárna.74
V třetí fázi zakladatelského období cukrovarů na Moravě a ve Slezsku (1869–1873) došlo
k založení 10 závodů, z nichž 8 představovalo rolnické akciové cukrovary. Ve srovnání s německými závody byly rolnické cukrovary kapitálově slabší, trpěly špatnými úvěrovými možnostmi,
když úroková míra dosahovala někdy výše až 25%. Přidáme-li k tomu mnohdy nekvalitní
odborné vedení samotných závodů, končívaly první kampaně rolnických cukrovarů se značnými
ztrátami; odtud vedla cesta k jejich konkursu (cukrovar v Podivíně, ve Vranovicích) nebo přímo
70

71
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74

Podivínský cukrovar se v roce 1894 dostal do vlastnictví břeclavských Kuffnerů, kteří jej v roce 1912 zrušili. Podrobněji JANÁK, J.: Cukrovar v Podivíně – jeden z nezdařených pokusů o rolnický akciový podnik. In: Kordiovský, E.
(ed.): Podivín. Vlastivědný sborník jihomoravského města. Podivín 1997, s. 231–240; též REŽNÝ, H.: Rolnický
akciový cukrovar v Podivíně. In: Kordiovský, E. (ed.): Podivín. Vlastivědný sborník jihomoravského města. Podivín
1997, s. 244–253.
NEKUDA, V. (ed.): Vyškovsko. Vlastivěda moravská. Brno 1965, s. 429. Též MZA, f. H 207 Slavkovský cukrovar,
a. s., Brno, Inventář, s. 1.
Blíže ČAPKA, F.: Ze života obce v posledních desetiletích habsburské monarchie a v letech první republiky
(1848–1938). In: Kordiovský, E. – Pražák, B. (edd.): Obec Vranovice. Břeclav 2007, s. 78–79.
Srov. SOUČEK, J.: K historii vývoje průmyslu cukerního na Moravě (do roku 1884). Brno 1914, s. 33n. Též MZA,
f. H 235 Akciová společnost rolnického cukrovaru, Šlapanice, Inventář, s. 1.
750 let města Pohořelic. Brno 1973, s. 36. Též RUBÁŠ, S.: Vznik a vývoj Akciové společnosti pro průmysl cukrovarnický a možnosti využití ve výuce dějepisu. Brno 2007. (Rigorózní práce PdF MU), s. 102. Zde je uvedeno
zprovoznění cukrovaru k roku 1872.
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do německých „rukou“ (Slavkov u Brna).75 Naznačené problémy se odrazily v počáteční menší
výrobní kapacitě rolnických cukrovarů, kdy většina z nich zaznamenala nárůst zpracovatelnosti
řepy až od druhé poloviny sedmdesátých let.
Zhruba více jak čtyřicetiletá etapa cukrovarnictví na Moravě a ve Slezsku vrcholila ekonomickou konjunkturou let 1872–1873, mimořádně příznivou i pro cukrovarnické podnikání. Současně nastal zlomový moment vyvolaný vídeňským finančním krachem v květnu 1873, po němž
došlo i v cukrovarnickém průmyslu ke krizi, která postihla zejména nedávno založené rolnické
akciové cukrovary, finančně ne dosti silně fundované a bez dostatečné surovinové základny.
Studie vznikla v rámci projektu GA ČR P409/09/1043.

Summary
Founding Period of the Sugar Industry in Moravia and Silesia up to Economic Crisis in 1873
The most important sector of the food industry in Moravia and Silesia during the 19th century became
the sugar industry representing the production of sugar from sugar beet. The study gives an idea of three
basic stages of this process from the 30s of the 19th century until 1873, when the economic boom was
culminating and a short period of crisis in the entire economy of the Habsburg monarchy began. The initial
phase of the founding period was characterized by setting up sugar refineries on the initiative of land
owners (especially nobility). Since the mid-40s the sugar business is dominated by members of the business
(capitalist) circles. At this stage, lasting until the end of the 60s (1868), began the biggest boom in the
establishment of sugar refineries, many of which soon disappeared. Following the example of the
landlords, since the 60s the big and middle peasants in the fertile regions of Moravia and Silesia started to
focus on growing sugar beet, and gradually, through the joint-stock companies, participated in the sugar
business. The phase of establishing peasant stock sugar refineries began.
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Podrobněji JANÁK, J.: Počátky podnikatelské aktivity české buržoazie na Moravě (na příkladu cukrovarnictví).
Časopis Matice moravské, 1978, s. 328–330. Též Technické muzeum v Brně, CHYLÍK, J.: Dějiny moravského
cukrovarnictví. (Rukopis), s. 23–30.
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K REEMIGRACI A REPATRIACI ČECHŮ A SLOVÁKŮ
PO VELKÉ VÁLCE
JAROSLAV VACULÍK
The study presents the results of the research of re-emigration and repatriation of people of the
Czech and Slovak nationality after the World War I to Czechoslovakia.
Key words: Re-emigration; repatriation; Czechs and Slovaks abroad; after the World War I.
Problematika návratu zahraničních krajanů po první světové válce dosud českou historiografií, na rozdíl od reemigrace a repatriace po druhé světové válce,1 nebyla zpracována. Zahraniční badatelé se návratem reemigrantů různých národností zabývali v řadě monografií a studií.
Klasickým příkladem je práce krakovského historika Adama Walaska, který přiblížil reemigraci Poláků z USA.2 Z polské literatury nutno upozornit i na práci W. Markiewicze o změnách
v národním povědomí polských reemigrantů z Francie.3 Reemigraci Skandinávců z USA přiblížili K. Virtanen a L. S. Todebrand.4 Pozornost vzbudila také reemigrace z USA do Itálie.5
Návrat vystěhovalců z USA do jihovýchodní Evropy po první světové válce zkoumala Monika
Glettler, podle které hlavní motivací navrátilců bylo zaplatit dluhy, postavit dům a koupit půdu.6
Reemigrace Slováků po vzniku ČSR byla předmětem zájmu slovenské badatelky Eleny Jakešové,7 která se domnívá, že její objasnění je nezbytné pro komplexní obsáhnutí migračních procesů po první světové válce.
Oddělit problematiku reemigrace Čechů a Slováků usedlých v cizině již před světovou válkou od repatriace osob zavlečených za hranice v průběhu války (např. váleční zajatci z bývalé
rakousko-uherské armády) je prakticky nemožné, neboť obě probíhaly ve stejném časovém
období let 1918–1923 a zhusta se obě skupiny navrátilců vracely společně.
Ministerstvo sociální péče (MSP) se snažilo brzdit návrat reemigrantů, kteří neměli dostatečné finanční prostředky a zajištěné ubytování a zaměstnání. MSP upozorňovalo, že hospodářské
1
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6
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VACULÍK, J.: Poválečná reemigrace a usídlování zahraničních krajanů. Brno 2002; VACULÍK, J.: Poválečná repatriace československých tzv. přemístěných osob. Brno 2004.
WALASEK, A.: Reemigracja ze Stanów Zjednoczonych do Polski po I wojnie światowej (1919–1924). Kraków 1983.
MARKIEWICZ, W.: Przeobrażenia swiadomości narodowej reemigrantów polskich z Francji. Poznań 1960.
VIRTANEN, K.: Settlement or Return. Finish Emigrants (1860–1930) in the International Overseas Return Movement. Turku 1979; TODEBRAND, L. S.: Reemigration from America to Sweden. In: Runblom, H. – Norman, H.
(edd.): From Sweden to America. A History of the Migration. Uppsala – Minneapoliss 1976; GRÖNBERG, P. O.:
Schwedische Rückwanderer aus den Vereinigten Staaten von America 1875–1930. In: Bade, K. J. – Emmer, P. C.
– Lucassen, L. – Oltmer, J. (edd.): Enzyklopädie Migration in Europa. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Padeborn – München – Wien – Zürich 2007, s. 964–966.
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International Migration Review, 1979, s. 245–261; CERASE, F. P.: A Study of Italian Migrants Returning from the
USA. International Migration Review, 1967, s. 67–74.
GLETTLER, M.: Zur Problematik der Rückwanderung aus den USA nach Südosteuropa vor dem Ersten Weltkrieg.
In: Heumos, P. (ed.): Heimat und Exil. Emigration und Rückwanderung, Vertreibung und Integration in der
Geschichte der Tschechoslowakei. München 2001, s. 85–98.
JAKEŠOVÁ, E.: Reemigrácia a vysťahovalectvo obyvatelstva Slovenska v období po vzniku Československej republiky. Slováci v zahraničí, 1988, s. 90–111.
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a politické poměry v ČSR neumožňují překotný návrat československých příslušníků z ciziny,
jejich rychlý návrat měl být brzděn. Žádalo, aby zastupitelské úřady zasílaly seznamy osob,
které se chtěly vrátit. Ty se neměly vydávat na cestu dříve, než jim došlo sdělení MSP, že byl
pro ně vyhledán byt a zaměstnání. Podle této teorie se však reemigrace neuskutečňovala a krajané se vraceli spontánně sami bez oficiálního souhlasu. MSP také ukládalo brzdit reemigraci ze
zemí s vyšší životní úrovní.8
Ke stanovení zásad reemigrace se sešla 31. července 1920 meziministerská porada, která stanovila, že jejím účelem je:
1) usnadnění návratu československých příslušníků z ciziny a doprava jejich majetku;
2) jejich použití ve vlasti dle jejich zkušeností;
3) opatřovat jim přístřeší;
4) hradit náklady dopravy.
Podle názoru odborníků neměla být reemigrace uměle vyvolávána. Zastupitelské úřady (ZÚ)
měly brzdit snahy po překotném návratu poučením o poměrech v ČSR a přímým zrazováním
těch, jejichž životní poměry v cizině byly lepší, než jaké očekávali ve vlasti. Repatriace a reemigrace probíhaly hromadnými transporty. MSP požadovalo průkazy o československé státní,
resp. domovské, příslušnosti a nemajetnosti úředně ověřené československými ZÚ. MSP zabezpečovalo dopravu a stravování navrátilců, potřebnou karanténu obstarávalo ministerstvo národní obrany (MNO). Přijetí nemajetných navrátilců do tábora mělo být neprodleně oznámeno
domovským obcím s výzvou, aby se jim postaraly o byt a zaměstnání.9
Přihláška k přestěhování majetku na státní úhrady musela obsahovat také počet kusů určených k přepravě. Repatriaci a reemigraci na Slovensko provádělo repatriační oddělení při úřadě
ministra pro správu Slovenska v Bratislavě (oddělení pro záležitosti zahraničních Čechoslováků)
podřízené MSP. Nároky na návrat na státní náklady měli jen nemajetní příslušníci ČSR, kteří
byli mimořádnými poměry nuceni přesídlit nebo se vrátit na území československého státu.10
Koncem srpna 1920 zaslalo ministerstvo zahraničních věcí (MZV) zastupitelským úřadům
oběžník, ve kterém se jasně pravilo, že „vzhledem k hospodářským a politickým poměrům v RČS
budiž snaha o překotný návrat československých příslušníků do vlasti zásadně brzděna“.11
Bilance migračního procesu v poválečných letech, tj. porovnání počtu vystěhovalců
s počtem navrátilců, vyznívá ve prospěch reemigrace. Úředně poválečná repatriace a reemigrace na účet MSP skončila k 30. červnu 1923.
a) USA
V letech 1919–1924 se vracelo z USA nejvíce emigrantů do Itálie, Polska, Království Srbů,
Chorvatů a Slovinců (SHS), Řecka, Rumunska, Maďarska a ČSR. Většinou to byli muži do 44
let, ženatí, ze 70 % byli zaměstnáni v průmyslu jako nekvalifikovaní dělníci a bydleli ve městech
amerického Středovýchodu. V důsledku pádu válečné konjunktury a z toho vyplývající nezaměstnanosti dali přednost návratu do staré vlasti, i když v USA žili průměrně 5–9 let před válkou.12
Pokud šlo o Čechy a Slováky, vraceli se především Slováci, kteří odcházeli do USA jen
dočasně a měli v plánu po ušetření určitého množství peněz se vrátit do vlasti. V mnoha přípa8
9
10
11
12

Archiv Ministerstva zahraničních věcí (dále jen AMZV), f. V. sekce, k. 508, dopis MSP MZV z 23. 7. 1920.
AMZV, f. V. sekce, k. 508, dopis MSP MZV z 2. 8. 1920.
AMZV, f. V. sekce, k. 508, dopis MSP MZV ze 17. 8. 1920
AMZV, f. V. sekce, k. 508, oběžník MZV ZÚ z 30. 8. 1920.
WALASEK, A.: Reemigracja ze Stanów Zjednoczonych do Polski po I wojnie światowej (1919–1924). Kraków 1983,
s. 149.
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dech jim to znemožnila válka a o to větší byla poválečná reemigrace. Naproti tomu Češi
odcházeli obvykle do USA natrvalo, a to s celou rodinou. Proto také počet českých navrátilců po
válce byl podstatně menší. V době od 1. července 1918 do 30. června 1928 se do ČSR vrátili
8 484 Češi a Moravané, z toho bylo 5 435 mužů, tj. 64,1 %. Počet vracejících se žen byl menší
– 3 049, tj. 35,9 %. Dětí do 16 let bylo 372, tj. 4,4 %. Největší procento navrátilců tvořily osoby od 16 do 44 let (5 586), a to 69 %. Starších 45 let bylo jen 2 256, tj. 26,6 %. Polovina navrátilců žila v USA průměrně 5–10 let (4 189), tj. 49,4 %. Téměř čtvrtina reemigrantů žila v USA
10–15 let (1 918), t. 22,6 %. Do pěti let žilo v USA 1 439 osob, tj. 17 %.
Pokud šlo o Slováky, těch se v letech 1919–1928 vrátilo 34 565, většinou muži (28 315), tj.
81,7 %. Žen bylo jen 18,3 % (6 341). Opět šlo převážně o osoby ve věku 16–44 let (23 344), tj.
67,4 %. Starších 45 let bylo 10 363, tj. 29,9 %, dětí do 16 let 949, tj. 2,7%. Většinou v USA
strávili 5–10 let 25 418, tj. 73,3 %, od 10 do 15 let 6 125, tj. 17,7 %, do 5 let 1 204, tj. 3,5 %.13
Reemigrace představovala spontánní proces, který nebyl podporován ani vládami, ani krajanskými organizacemi. České národní sdružení v USA např. vyzývalo, aby krajané pracovali ve
prospěch národa v USA. Reemigranti svým návratem podstupovali určité riziko, neboť nově přijímané imigrační zákony v USA jim mohly zabránit v případném návratu do Ameriky. Reemigranti do ČSR se vraceli hlavně do zemědělství, přikupovali půdu a opravovali domy. Spoléhali na to, že budou profitovat z probíhající pozemkové reformy. Přiváželi peníze, které jim
umožnily splatit dluhy a nájmy či si otevřít obchod. Ekonomicky upevňovali nejen vesnici, ale
celý stát. Ve srovnání s domácím prostředím byli reemigranti liberálnější, demokratičtější a radikálnější. Málokdy byli předmětem následování, protože se od domácích odlišovali, byli kritizováni za svou odlišnost a cítili se izolováni. Často se nemohli smířit s poměry ve staré vlasti
– byrokracií a nepotismem, necítili úctu a vážnost. Až po návratu si uvědomili, nakolik se amerikanizovali.
V roce 1919 se americký tisk obával exodu stovek tisíc lidí z USA. Komisař pro imigraci
B. C. Hawe očekával odjezd 1,5–2 mil. osob. Obavy však brzo ustoupily strachu před novou
imigrací.
Reemigrace z USA proběhla především v letech 1919–1924, kdy do Evropy odjely 895 832
osoby, zatímco v dalších 15 letech jen 562 357. Na jaře a v létě 1919 se New York zaplnil skupinami reemigrantů z celých USA, kteří navštěvovali konzuláty a lodní společnosti a čekali na
cestovní dokumenty a lodní jízdenky. To trvalo až do roku 1923, kdy „návratová horečka“ náhle skončila. Rozhodujícím činitelem návratu bylo zhoršení ekonomické situace v USA, které
způsobilo velkou nezaměstnanost.
Agenti lodních společností prodávali reemigrantům lodní jízdenky na pro ně nevýhodné trasy, což je nutilo k přesedání, dlouhému čekání v přístavech, vysokým nákladům a drahé a dlouhé
cestě vlakem přes Evropu. Reemigranti byli nuceni měnit dolary za evropské měny v pro ně
nevýhodných kurzech. Celé noci nespali, protože se obávali okradení. Časté byly zejména
krádeže zavazadel. Nejhorší bezpečnostní situace byla právě v newyorském přístavu, lepší byla
v Bostoně a Filadelfii. Zavazadla často odplula jinou lodí než jejich majitelé. Nejvíce zavazadel
se ztratilo na lodích společnosti White Star Line. Tato společnost lákala cestující na bezpečnou
rychlost, luxusní 3. třídu, mnoho zábavy a telegraf. North America Line zase nabízela výborné
jídlo, whisky, cigarety, kino a žádné celní formality. Právě propaganda lodních agentů představovala jeden z motorů „horečnatého návratu“.
Reemigranti před odjezdem nebyli správně a dostatečně informováni a následkem toho měli
zbytečné výdaje. Lodní jízdenky platili v USA v dolarech, a to včetně železniční jízdenky do
13
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domovské obce. Přitom stačilo koupit železniční jízdenku do ČSR v evropském přístavu, čímž
by ušetřili peníze. Reemigranti, kteří cestovali z italských přístavů Neapol a Janov vlakem do
Terstu, se stávali obětí nesvědomitých živlů, které je okradly. V Terstu čekali 3–20 dní na zavazadla, mezitím utráceli peníze za hotely, stravu a reklamace. Zavazadla mnohdy přišla prázdná
nebo vůbec nedošla. Generální konzulát v Terstu jim proto sám zajišťoval slušný a levný pobyt,
potřebná víza, výměnu peněz, železniční jízdenky do ČSR, vagony pro zavazadla a osoby
a doprovod transportu na italsko-rakouskou hranici. Konzulát doporučoval, aby Češi z Ameriky
cestovali do Terstu na lodích společností Cunard nebo Cosulich Line. Místo plných zavazadel
měli vézt dolary, za které v Evropě všechno koupili levněji než v Americe. Reemigranti si stěžovali na zákaz výčepu lihovin v USA: „raději budou méně vydělávat, jen aby se mohli zase
napít“.14 Dle jejich informací v neděli a o svátcích nebyly v USA povoleny zábavy, divadlo,
kino ani sportovní utkání. Reemigranti byli z velké části horníci a železářští dělníci, vysílení prací a nemocní. Domů přiváželi 500–2 000 dolarů (USD).
Při nedostatku kapacity lodní dopravy se reemigranti museli mnohdy spokojit s cestováním
v podpalubí, kde byli šikanováni lodními zřízenci. Na lodi La France měli zaplacenu 3. třídu, ale
museli se spokojit s podpalubím, kde byla nejhorší strava. Na francouzské železnici byli napěchováni do železničních vagonů, v Paříži museli čekat 12 hodin, na švýcarské hranici dva dny.15
Cestující, směřující do vlasti přes Francii, si stěžovali, že jim v Paříži bylo řečeno, že za 3–4
dny budou v Praze. Měli představu, že doprava probíhá stejně jako před válkou. Ve skutečnosti
čekali 1–2 dny na francouzsko-švýcarské hranici v Delle, 3–5 dní v Basileji, 1–3 dny na švýcarsko-lichtenštejnské hranici v Buchsu. Generální konzulát (GK) v Paříži navrhoval, aby Československé státní dráhy (ČSD) přebíraly transporty již v Buchsu. V polovině roku 1920 byly
konečně obnoveny přímé vlaky Paříž–Strasbourg–Kehl am Rhein–Norimberk–Praha, a to třikrát
týdně.16
Francouzská policie jednala s reemigranty tvrdě, docházelo ke konfliktům s přístavními
strážemi. Reemigranti byli po dlouhé únavné cestě podrážděni, po zkušenostech se zloději byli
nedůvěřiví, neznali francouzsky ani italsky.17
Reemigranti přijížděli z francouzského přístavu L’Havre na švýcarské hranice v Delle, kde
byli podrobeni prohlídce pasů. Za rakouské vízum museli zaplatit 15 franků, dále poplatek za
uhlí pro švýcarský vlak a poplatek za švýcarskou eskortu. Vlak je dopravil do Basileje, kde byli
umístěni v Domě emigrantů. Když se shromáždilo 500 vystěhovalců, byli dopraveni do Buchsu
na rakouské hranice, kde tři dny nocovali v barácích sanitní služby. Další trasa vedla přes Innsbruck, Salzburg, Linec, Vídeň a Břeclav. Reemigranti si stěžovali, že doprava trvá příliš dlouho,
je prováděna hromadně, zavazadla měla zpoždění a zbytečně jeli přes Vídeň. Vyslanectví v Bernu navrhovalo jmenovat do Buchsu slovenského důstojníka, protože tam již byli delegáti maďarský a polský, a vypravovat československé reemigranty přes České Budějovice.18
Vyslanectví v Bernu odmítalo kritiku amerických reemigrantů s tím, že noclehárny nejsou
hotel. Uvádělo, že „chápe netrpělivost a rozhořčení vystěhovalců, kteří po třítýdenní cestě z USA
přijedou na švýcarské hranice v domnění, že odtud za několik hodin budou v ČSR“.19 Upozorňovalo, že v Rakousku jezdilo pouze několik vlaků týdně.
14
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AMZV, f. V. sekce, k. 509, Generální konzulát (GK) Terst ústřednímu pomocnému výboru pro zahraniční
Čechoslováky v Bratislavě 13. 5. 1921.
Právo lidu, 21. 7. 1920, s. 4.
AMZV, f. V. sekce, k. 509, GK Paříž MZV 22. 6. 1920.
AMZV, f. V. sekce, k. 509, zpráva por. J. Šejnohy ze 6. 1. 1920.
AMZV, f. V. sekce, k. 509, vyslanectví Bern MZV 30. 4. 1920.
AMZV, f. V. sekce, k. 509, vyslanectví Bern MZV 3. 8. 1920.
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K rozhodujícím motivům reemigrace z USA patřilo vytvoření ČSR a její pozemková reforma na straně jedné a hospodářská krize a nezaměstnanost v USA na straně druhé. Mezi prvními
ztráceli práci dělníci s nízkou kvalifikací, zejména horníci a tovární dělníci.
V říjnu 1919 adresoval ministr s plnou mocí pro správu Slovenska dr. Vavro Šrobár poselství
americkým Slovákům, které vyzval, aby pomohli konsolidovat poměry na Slovensku. Pro návrat
amerických Slováků se vyslovil i ministr dr. Ivan Dérér. Předseda Slovenské ligy Albert Mamatey
počítal s návratem asi 100 tisíc amerických Slováků. Redaktor Nového slova v Clevelandu I. Gessay
zřídil v Bratislavě informační kancelář a vydával časopis věnovaný reemigraci Americký Slovák.20
Zklamáni byli ti reemigranti, kteří počítali s přídělem půdy z pozemkové reformy v blízkosti svého dřívějšího bydliště. Urgovali realizaci reformy i u předsedy Státního pozemkového úřadu (SPÚ) dr. Karla Viškovského. Při ministerstvu s plnou mocí vznikla repatriační komise, která od roku 1921 působila jako Pomocný výbor pro zahraniční Čechoslováky. Celkem se z USA
vrátila asi jedna desetina amerických krajanů.
b) Rakousko
Reemigrace rakouských Čechů a Slováků začala hned po vzniku samostatné ČSR. Houfně
se vracely tisíce dělníků. V pozdních měsících roku 1919 a v první polovině roku 1920 byly transporty navrátilců z Rakouska odesílány hromadnými výpravami celých vlaků pravidelně
měsíčně. Šlo o členy rodin dělníků, kteří odešli hned po převratu, a ty, kdo měli v ČSR rodinné
příslušníky, kteří jim zajistili zaměstnání a byt. Snahu o překotný návrat brzdily nedostatek bytů
v ČSR, velké dopravní náklady a poválečná stagnace průmyslu a živností. Osoby, které neprokázaly zajištěnou práci a byt v ČSR, měly být z účasti na státem hrazené reemigraci vyloučeny.
Od září 1919 se vyslanectví ve Vídni staralo o umístění reemigrantů a opatření bytu v ČSR prostřednictvím úřadů práce v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Liberci, Hradci Králové, Brně,
Opavě a Bratislavě. Tak za prvních deset měsíců roku 1920 bylo postaráno o 1,5 tisíce dělnických rodin. Každý žadatel o reemigraci na státní útraty musel předložit, kromě průkazu politické
a národní spolehlivosti a pracovní schopnosti, domovský list, vysvědčení chudoby nebo nemajetnosti, potvrzení obce nového pobytu, že má zajištěný byt, potvrzení zaměstnavatele, že má
práci, seznam všech věcí k přepravě, osobní dokumenty a policejní přihlašovací lístek nynějšího
místa pobytu. U živnostníků vyslanectví zjišťovalo výdělečné, majetkové a rodinné poměry.
Reemigrace byla prováděna hromadnými transporty z Vídně, žadatelům z venkova byl přistaven
vagon do nejbližší železniční stanice jejich pobytu a přeprava byla provedena nejbližším nákladním vlakem odjíždějícím do ČSR. Doprava nábytku z bytu na nákladní nádraží ve Vídni nebo
na venkově se prováděla na účet reemigrantů. Od každého navrátilce byl vybírán správní poplatek 1 200 rakouských korun za vagon, 600 korun za půl vagonu a 300 korun za čtvrt vagonu.
Z toho byly hrazeny výlohy spojené s objednáním a přistavením vlaků a vozů, poplatky celním
orgánům obou států a odměny nádražnímu a staničnímu personálu na rakouských a československých drahách. MSP hradilo pouze výlohy za přepravné a jízdné.
Při zápisu k žádosti o provedení přestěhování na státní útraty byl od každého reemigranta
vyžadován písemný závazek, že náklady svého návratu státu uhradí v době co nejkratší. Stravování během jízdy stát v tomto případě neposkytoval. Hromadné transporty byly vypravovány
z Vídně pravidelně (tři vlaky každé dva měsíce). Nebylo možné, aby povolení k návratu předem
udělovalo MSP, jak to původně požadovalo. Reemigrace se mohli zúčastnit i majetní, ale museli zaplatit plné dopravní výlohy.21
20
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AMZV, f. II. sekce, k. 510, vyslanectví Vídeň MZV 1. 12. 1920.
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Návratu vídeňských Slováků se věnoval i Ústřední pomocný výbor pro zahraniční Čechoslováky. Plánoval výstavbu dělnické kolonie v Bratislavě, zřízení dílen a opatření zaměstnání
pro navrátilce. Pro reemigranty byly postaveny dvojdomky, ale trvalý pokles rakouské měny
znemožňoval, aby vídeňští živnostníci a dělníci si je mohli koupit za hotové.22
K reemigraci se hlásili i čeští zemědělci v Dolním Rakousku, kteří žádali o příděl půdy
v ČSR. Také zemědělský odbor Hospodářské jednoty pro Horní Rakousko předložil seznam
zájemců o návrat do staré vlasti. Z Dolního a Horního Rakouska se přihlásilo celkem 79 rodin
s kapitálem 74 mil. rakouských korun. Byli umisťováni na zbytkových statcích z pozemkové
reformy.23 Dolnorakouští Češi a Slováci se potýkali s nepřízní svých rakouských sousedů, kteří
proti nim agitovali, aby je donutili se vystěhovat: „Ať jdou ¸Hanáci’ do ČSR.“24 Krajané si nebyli jisti majetkem ani životem.
Zájem o reemigraci projevili i Češi ve Štýrsku. Od března 1919 do dubna 1921 byla provedena reemigrace 43 rodin, některé rodiny odešly již krátce po převratu v roce 1918. Značný
počet štýrských Čechů se vrátil na vlastní náklady. Zájem o reemigraci měli především dělníci
a státní zaměstnanci, pokud obdrželi práci v ČSR. Naproti tomu zavedení živnostníci zůstávali
ve Štýrsku a ponechávali si rakouské státní občanství. Zůstávali také důchodci, a to vzhledem
k bytové tísni v ČSR. Ve Štýrsku a Korutansku žilo 10 tisíc československých státních příslušníků, z toho ale tři čtvrtiny tvořili sudetští Němci. Krajané českého a německého jazyka byli
kompaktněji usídleni ve Štýrském Hradci a přilehlých dělnických obcích (7 tisíc osob).25
Hospodářská jednota československých zemědělců v Rakousku spolupracovala při reemigraci se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ), který vycházel vstříc jednotlivým rolníkům.
Nesouhlasil s tím, aby kolonizační akce byla prováděna soukromými společnostmi. Usídlování
reemigrantů v pohraničí naráželo na odpor Německého parlamentního svazu, který zaujal negativní stanovisko k pozemkové reformě a zvláště k její realizaci v pohraničním území.26
Zákony o pozemkové reformě s reemigrací zemědělců počítaly. Právo na půdu bylo přiznáno
malým zemědělcům, domkařům, zemědělským i lesním dělníkům a bezzemkům, tj. těm, kdo již
byl činný v zemědělství. Kolonizace zcela nemajetných ale byla vyloučena, protože kolonisté si
museli s pomocí úvěru postavit obytné a hospodářské budovy.
Reemigrace značného počtu krajanů z Rakouska nebyla považována za soukromou záležitost a byla podporována ze státních prostředků. Podle SPÚ otázka reemigrace se dotýkala státních zájmů, byla „mocným činitelem národně-etickým“ a měla být prováděna a sledována
s plnou pozorností.27
Podle vídeňského vyslance Kamila Krofty „československá menšina v Rakousku nekoná proti Rakousku nic zlého, nemá iredentistické úmysly, není Rakousku ani politickým, ani národním
nebezpečím, neohrožuje německý ráz Vídně“.28 Svá práva v Rakousku si rakouští občané české
a slovenské národnosti měli vybojovat sami, bez zasahování ČSR. V krajním případě se mohli
obrátit i na Společnost národů.
Rakouští Češi, zejména přestavitel českých agrárníků dr. František Vahala, se domáhali
zřízení menšinového poradního sboru složeného ze zástupců české, slovenské, chorvatské a slovinské menšiny, otevření dvaceti veřejných českých obecných škol na rakouském venkově,
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zavedení povinného (!) vyučování českého jazyka ve všech veřejných obecných školách v Dolním a Horním Rakousku od třetí třídy, založení české dvouleté rolnické školy, zavedení českého jazyka jako povinného předmětu ve všech rolnických středních školách v Dolním a Horním
Rakousku, zřízení lektorátu českého jazyka na Vysoké škole zemědělské ve Vídni, obsazení stolice slavistiky vídeňské univerzity a zřízení stolice československých dějin a slovanského práva.
To považovali rakouští Němci za útok na svou národní državu, za „masopustní žert“.29 Memorandum se stalo podnětem k protičeským štvanicím, kdy dokonce česky mluvící osoby byly
nuceny vystoupit z tramvaje.
Na české schůzi v říjnu 1922 dr. Vahala nešťastně hovořil o českých batalionech, které potáhnou vídeňskými ulicemi. Vídeňský národněsocialistický poslanec Johann Klimeš zase mluvil
o nutnosti utvořit v Rakousku slovanskou internacionálu. Vídeň se měla stát koridorem na cestě
z Prahy do Lublaně.30 To se stalo záminkou pro německé nacionalisty, kteří žádali zákaz schůzí Československé strany socialistické.31
Zhoršovaly se také vztahy mezi rakouskými Čechy a Slováky. Katoličtí Slováci byli rozděleni do dvou skupin. Ke spolupráci s Čechy se klonila Svatá rodina, ke které se hlásilo 60 % slovenských katolíků, druhá skupina – Katolická jednota ve Vídni – byla proti Čechům. K útokům
na Čechy a ČSR bylo zneužito i pouti slovenských katolíků do Mariazell, která vedla přes Vídeň,
a to za účasti Andreje Hlinky, Ferdinanda Jurigy, spišského biskupa Jána Vojtaššáka a trnavského administrátora Pavla Jantausche.32
Podle poslance Klimeše se po světové válce odstěhovalo z Rakouska 200 tisíc krajanů: „Po
převratu ti nejčernožlutější odebrali se do ČSR, kde zaujali ta nejlepší místa. Dnes z důvodů
finančních jest vystěhování nemožné. Nezbývá než tam zůstat.“33 Tvrdil, že za 200 let se bude
v Dolním Rakousku mluvit česky.
Vídeňský sociálnědemokratický poslanec Antonín Machát na schůzi v Brně hovořil o hospodářských poměrech ve Vídni, bídě tamních Čechů a kritizoval československou vládu za
malou podporu sociálního spolku České srdce. Zatímco jugoslávští krajané si k sobě na prázdniny vzali čtyři tisíce vídeňských českých dětí, do ČSR nemohlo odjet žádné. Československá
vláda poskytla Českému srdci ve Vídni 70 tisíc Kč, ale pražskému Jockey klubu 2 mil. Kč.
Brněnský městský radní za lidový klub Landa kritizoval nezájem brněnské honorace o vídeňské
Čechy: „Kde je brněnská smetánka? V kavárnách, barech a divadlech.“34
Od 1. ledna 1922 bylo zavedeno zvláštní Ověření sloužící pohraničním celním úřadům jako
průkaz, že proti přistěhovalectví do ČSR nebylo námitek, a také za účelem získání přesných statistických dat o návratu do ČSR.35
Vzhledem ke špatným hospodářským poměrům v Rakousku požádalo MSP vládu o prodloužení konečného termínu reemigrace, kterým byl 30. červen 1923, alespoň o rok.36 Jako
konečný termín reemigrace a repatriace z Rakouska, Německa a Ruska byl nakonec stanoven
31. prosinec 1923.37
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c) Maďarsko
Československá vláda adresovala v únoru 1921 maďarskému ministerstvu zahraničí protest
proti systematickému pronásledování tamních Slováků. Uváděla konkrétní případy osob, které
byly internovány v táboře Zalaegyerszeg, a to bez předchozího soudního řízení. Zatčen byl představitel Slováků v Bekescsabě Juraj Hrabovský a diplomatický kurýr Josef Brožík byl v Budapešti dva měsíce zadržován.38
Reemigranti z Maďarska měli být při vstupu na území ČSR úředně vyslechnuti o své státní
a domovské příslušnosti. Po jejich prokázání měli být dirigováni do stanice nejbližší domovské
obci. Nemělo být trpěno přebývání reemigrantů po delší dobu v železničních vozech.39
V Diosgyöru pracovalo 90 Slováků, kteří žádali o reemigraci a zaměstnání v některém československém státním podniku. Svou žádost poslali ministerstvu s plnou mocí pro správu Slovenska v červnu 1921. Přes opakované urgence nedostali žádnou odpověď. Československý
vyslanec Hugo Vavrečka se obával, že to stane předmětem veřejné tiskové kampaně proti československé vládě.40
Jejich představitel Pavol Polanyi se obrátil na československé vyslanectví. Dělníci ale neměli
domovské listy, jen pracovní knížky. Případ se stal politickou záležitostí poté, kdy byl Polonyi
maďarskými orgány zatčen. Zaměstnavatelé nařídili, že všichni dělníci musí do 31. prosince 1922
optovat pro maďarské státní občanství. Kdo tak neučinil, ztratil práci i byt. Byly zorganizovány tři
reemigrační transporty dělníků a jejich rodin. V první etapě odjeli do Brezové dělníci, kteří měli
na Slovensku příbuzné (16 rodin, 73 osoby). Ve druhém transportu do Banské Štiavnice odjelo 14
rodin horníků (49 osob), ve třetím 17 rodin nemajetných kovodělníků a horníků (70 osob).41
Vyslanec Vavrečka zaslal dopis prezidentu Masarykovi, ve kterém vysvětlil politický význam reemigrace maďarských Slováků a apeloval na československé úřady, aby ji provedly co
nejdříve. S ním se ztotožňovalo i ministerstvo zahraničních věcí, které nepovažovalo za vhodné
ponechat slovenské uvědomělé dělníky v Maďarsku útisku a pronásledování. Problémem bylo
sehnat pro ně v ČSR práci. Ministerstvo železnic trpělo hypertrofií pracovních sil, ale ministerstvo národní obrany (MNO) mělo zájem o 50 skutečně kvalitních kovodělníků do Poličky.42
Ministerstvo veřejných prací nebylo schopno je zaměstnat na Slovensku, protože v důsledku
poválečné hospodářské krize hromadně propouštěly státní báňské a hutní závody v Bánské
Štiavnici, Kremnici, Zlaté Idě, Rožňavě, Podbrezové a Banské Bystrici.43
Většina slovenských dělníků v Diosgyöru se raději stala maďarskými občany. Podle vyslanectví „jsou to lidé, kterým se jednalo snad jen o materiální výhody, kdežto vlastenectví přicházelo u nich v úvahu až ve druhé řadě“.44 Tím se vyhli problémům, které měli ti, kteří reemigrovali a byli bez práce. MNO nakonec totiž dospělo k závěru, že žádný z reemigrantů
z Diosgyöru nevyhovuje zvláštními odbornými znalostmi, které by neměli místní dělníci,
a odmítlo je ve vojenské muniční továrně v Poličce umístit.45 Státní podpora v nezaměstnanosti, slibovaná MSP, jim byla odmítnuta s tím, že v ČSR nepracovali.46
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d) Polsko
Vyslanectví ve Varšavě muselo po skončení polsko-bolševické války v roce 1920 řešit otázku Čechů a Slováků, kteří byli nuceni vstoupit do Rudé armády a přešli na polskou stranu, která je po podepsání rižského míru chtěla vrátit do Ruska. Vyslanectví se obrátilo na polské zahraniční ministerstvo, aby „tyto nešťastné oběti ruských poměrů“, které se nacházely v táboře
Powązki, byly přepraveny do ČSR.47 Polská strana žádosti vyhověla a dala je k dispozici československému konzulátu. Poté mohli být samostatným transportem repatriováni do ČSR.48
Dalším problémem byla reemigrace Slováků z horní Oravy, která dle rozhodnutí vyslanců
států Dohody v lázních Spa v červenci 1920 připadla Polsku. Většina Slováků v polské Oravě
optovala v roce 1921 pro československé občanství u československého pasového úřadu v Krakově a byla připravena reemigrovat do ČSR.49 Slováci své majetky na Oravě prodali, ale
nemohli převézt svůj movitý majetek, zejména zemědělské nářadí a zrno.50 Československé
pasy jim měly být vydány až po jejich výmazu ze seznamu státních občanů Polska.51
Slovenský agrární poslanec Ján Janček mladší z Ružomberka si stěžoval, že „těžkosti se
dělají u nás v Praze z neporozumění a byrokratismu, nevšímavosti nejvyšších úřadů o chudé lidi.
Kalvárie […] ohledně kolonizace musí otřást duší i člověka tvrdého srdce“.52 Uváděl, že Slováci v polské Oravě prodali půdu, ale nemohli převézt dobytek, pluhy a brány přes hranice. Polská vláda byla ochotna je propustit, jakmile by československá vláda sdělila, že nebude dělat
překážky při odjezdu osob, které optovaly pro Polsko a sídlily dosud na území ČSR.53
Největší rozsah měla reemigrace potomků evangelických vystěhovalců z 18. století, kteří od
počátku 19. století žili v polském Zelově. Zelovští se chtěli hromadně přestěhovat do ČSR, kde
měli získat půdu z pozemkové reformy a založit exulantskou osadu Komenského. Ztrátu zelovských těžce nesla polská evangelická reformovaná církev.54 Ve skutečnosti mohli reemigrovat
pouze ti krajané, kteří měli finanční prostředky na postavení obytných a hospodářských budov.
Na základě výnosu SPÚ v letech 1923–1925 reemigrovaly 52 rodiny, které byly usídleny na
Litoměřicku (16 rodin), Šumpersku a Fulnecku (22 rodiny) a na Žitném ostrově (14 rodin). Polská vláda povolila jejich osvobození od cla za svršky a živý inventář, ale československé ministerstvo železnic urgovalo u Kostnické jednoty, která reemigraci organizovala, zaplacení celních
poplatků. Přitom šlo o rodiny, pro které osivo, potah a skot tvořily existenční minimum.55
e) Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (KSHS)
Po rozpadu rakousko-uherské monarchie usilovali o návrat do nově zřízené ČSR státní zaměstnanci české a slovenské národnosti. Mezi nimi byli i zřízenci bosensko-hercegovských zemských drah v Sarajevě. Požádali ministra železnic KSHS Vuloviče o propuštění do služeb Československých státních drah. Každý zřízenec musel podat žádost o zproštění služby. Prvních 42
zřízenců podalo žádost ředitelství Bosensko-hercegovských zemských drah k 6. březnu 1919
a odjeli 10. března 1919 z Bosenského Brodu. Tvrdili, že mají jen trochu nábytku, oděvu a prádla, ale požádali o přistavení nejen šesti osobních vozů II. třídy, ale i 25 nákladních vozů. Doprovázela je legionářská stráž 13 mužů. Z Bosenského Brodu jeli přes Záhřeb, Maribor a Linec
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do Českých Budějovic. Jugoslávci byli jejich odchodem nemile dotčeni. Přestali být bratry
Čechy a stali se cizinci – „šváby“, kteří svým republikánským smýšlením ohrožovali jugoslávskou monarchii. Srpska Zora psala: „Ven se Šváby.“56
Jen do konce září 1919 bylo z Bosny vypraveno 17 transportů reemigrantů, především železničních a poštovních zřízenců. Transporty železničních a poštovních zřízenců si dotyční vypravovali sami, konzulát vypravil sedm transportů ostatních osob. Na bezplatný převoz měli nárok
jen ti příslušníci, kteří byli převzati do služeb ČSR. Zdarma byli převáženi také důchodci, nemajetní měli 50 % slevu.57
Krajané, kteří v Bosně zůstali, se v dalších letech stali obětí redukce pracovních sil: „Bratřím Rusům udílí se ve státě SHS bez přestání státní občanství a zaměstnání a my Čechoslováci,
též bratrský národ – hlas téže krve – snášíme zde nejhrubší šikany a konečně jsme vyhazováni
na ulici z rozpočtových důvodů.“58
Jihoslovanské úřady vycházely, podle konzulátu v Bělehradě, krajanům při návratu do vlasti vstříc. V mnoha případech jim úřady vydávaly jízdenky do ČSR.59
V Chorvatsku mnoho kolonistů přijalo československou příslušnost z důvodu výhodnější
vojenské služby v ČSR. Většina československých kolonistů se politicky hlásila ke stranám,
které vláda pronásledovala – Chorvatské republikánské rolnické straně S. Radiče nebo ke komunistům.60 Kolovaly pověsti, že Češi a Slováci bez jihoslovanské příslušnosti budou z Království
SHS vypovězeni.61 Proto chorvatští Češi chtěli přijmout jihoslovanské občanství, protože v SHS
měli svůj majetek, platili tam daně a měli tam volební právo.62 Ale v některých chorvatských
obcích místní jihoslovanští občané bránili přijetí do obecního svazku spoluobčanů českého jazyka v důsledku různých konfliktů vyplývajících z pozemkové reformy.63
V ČSR se uvažovalo o reemigraci částí českých rolníků z Chorvatska, připraven byl pro ně
dvůr Žichlínek u Zábřeha na Moravě. Chorvatští krajané ale o reemigraci zájem neprojevovali
s tím, že ve Slavonii je lehčí obživa. Přitom ovšem někteří z nich prodávali své usedlosti a stěhovali se do Ameriky.
f) Rumunsko
Reemigrace probíhala také z Rumunska. Rumuni se snažili zbavit příslušníků cizích národností, zejména ze Sedmihradska. Často je nuceně odváželi do pohraničních stanic.64 Reemigranti přijeli do Prahy na Wilsonovo nádraží, kde byli ponecháni ve vagonech po několik
měsíců. MSP jim nabídlo ubytování v Terezíně, což odmítli s tím, že mají v Praze zaměstnání.
MSP žádalo ministerstvo železnic, aby příjezd reemigrantů byl předem hlášen, aby je mohli
poslat do domovských obcí nebo míst, kde měli zajištěny byty.65
O reemigraci požádaly také některé české rodiny z Banátu. Šlo o 26 Čechů z Bígru a 53
Čechy z Eibenthalu, kteří měli být umístěni na jihu Slovenska a Podkarpatské Rusi.66 Na československou vládu se obrátil i starosta Bígru, který žádal o poskytnutí pozemků ke koupi
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v ČSR. V kladném případě očekával konzulát v Kluži žádosti 150–200 českých rodin o reemigraci.
g) Bulharsko
Přes Bulharsko projížděly transporty vypravované československou vojenskou misí v Cařihradu do Bělehradu. Transitní víza pro Bulharsko a Jugoslávii obdrželi repatrianti v Cařihradě.
Ve Svilengradu dostali jízdenky pro přejezd po trati Svilengrad–Sofie–Caribrod. Tím odpadala
nutnost zastavování transportu v Sofii.67
O reemigraci a přidělení půdy v ČSR požádali v září 1921 také Češi ve Vojvodově, což odůvodnili národními důvody a předchozím maďarizačním útiskem v době svého pobytu v uherském Banátu.68 V lednu 1922 vyslanectví v Sofii potvrdilo starostovi Vojvodova Janu Kopřivovi příjem seznamu žadatelů o příděl půdy v ČSR. Vyslanectví upozorňovalo starostu, že prodej
pozemků je předčasný, aby posečkali a nespoléhali na sliby soukromníků: „Vyslanectví nechce
překážet jejich úmyslu usadit se na Slovensku, ale pozemková reforma tak dalece nepokročila.“69
h) Itálie
V říjnu 1919 byla ukončena repatriace válečných zajatců z Itálie. Celkem dopravili do vlasti 70 tisíc mužů. Několik členů vojenské mise bylo vysláno rovněž do Albánie. Transport z Itálie
probíhal z repatriačního tábora v Brindisi přes Benátky vlakem do vlasti.70
Na generální konzulát v Terstu se dostavovali českoslovenští příslušníci, kteří pro nedostatek prostředků žádali o repatriaci na státní útraty. Konzulát je vybavil volnou jízdenkou osobním
vlakem z Terstu do pohraniční stanice Tarvisio.71
Zájem o reemigraci měli Češi z Přímoří a Rijeky (Fiume). Pro ně byla zřízena 20. července
1919 stěhovací komise v Pule (Pola). Od poloviny srpna do počátku října 1919 byly vypraveny
tři reemigrační vlaky a další dva se připravovaly. Nejdříve měli být odstěhováni státní úředníci
a vojáci.72 Vzhledem k vážné politické situaci v Rijece, kde se na podzim 1919 moci zmocnili
italští nacionalisté, bylo rozhodnuto nejprve odstěhovat krajany z tohoto města a teprve poté
z Puly a Terstu. Organizací bylo pověřeno zastupitelství v Terstu.73
Po fašistickém převratu v Itálii v roce 1922 bylo nutno provést reemigraci českých kněží,
kteří byli perzekuováni pro národní uvědomování slovanského obyvatelstva. Fašisté sahali až
k brachiálnímu násilí. Vláda šmahem odmítala jejich žádosti o udělení italského státního občanství. Odmítány byly i opční žádosti českých státních úředníků, kteří působili na k Itálii připojeném bývalém rakouském území. Tito byli propuštěni ze státních služeb.74
Návrat kněží měl být proveden do 31. prosince 1923 na státní útraty. Jen z Istrie žádalo o reemigraci 12 českých kněží.75 Vypovězeni byli také kněží německé národnosti, kteří působili
v jižním Tyrolsku (Horní Adiže). Bezohledné politice vůči československým příslušníkům
nebránily ani církevní autority. Terstský biskup dal najevo, že se nebude vzpírat vypovídání čes67
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kých a slovenských kněží z jeho diecéze. Proti vypovídání kněží intervenovalo československé
vyslanectví v Římě v Palazzo della Consulta (italské ministerstvo zahraničí).76
i) Německo
Reemigrace z Německa souvisela s tamní špatnou ekonomickou situací po prohrané válce.
Sdružení československých spolků zahraničních v Drážďanech protestovalo proti 50% clu na
německé zboží, což, podle něho, mělo vést k propouštění tamních českých dělníků: „Vláda naší
‚Republiky‘ je ve vleku francouzských imperialistů a kapitalistů. Zda-li je ministerstvo zahraničních věcí ochotno přání našemu vyhovět, nebo v opačném případě budeme energicky požadovat,
by krajanům našim, kteří vinou slavné vlády ČSR ocitnou se v nejvyšší bídě, zaměstnání a byt
v naší vlasti zaopatřen byl.“77
Mezi německými Čechy bylo mnoho nezaměstnaných, proto MSP doporučovalo, aby mladým byla dána příležitost vrátit se do Čech, vyučit se a zdokonalit v českém jazyce.78
S ohledem na trvalé znehodnocování německé marky a na celkovou hospodářskou a politickou situaci požadoval berlínský konzulát prodloužení konečného termínu reemigrace na státní
útraty o 1–2 roky.79
Termín 30. červen 1923 byl nakonec prodloužen až do 31. prosince 1923.80 Podle berlínského konzulátu „podati přesný výkaz o reemigraci československých státních příslušníků není
možno, úplné výkazy mohly by podávati jedině vnitrozemské policejní úřady“.81
j) Rusko
Zatímco repatrianti se vraceli do svých předválečných domovů ke svým rodinám, reemigranti vesměs prchali kvůli bolševickému teroru, přičemž v Rusku zanechali veškerý svůj majetek.
Prvním orgánem, který se v Rusku věnoval repatriaci bývalých zajatců a českých a slovenských vojáků někdejší rakousko-uherské armády, byl Komitét občanů ČSR v Kyjevě, vedený
Ladislavem Grundem. Výbor se 29. listopadu 1918 obrátil na československé ministerstvo
národní obrany se žádostí, aby vláda uzavřela hranice osobám, které neměly potvrzení Komitétu. Upozorňoval na snahu českých bolševiků dostat se z Moskvy do Čech za účelem propagace
bolševického teroru. Komitét požádal o oficiální uznání ukrajinská ministerstva vnitra a zahraničních věcí a předání části erárního majetku bývalé rakousko-uherské okupační armády. Žádal
o pokyny československé vlády: 1) jak daleko může jít ve svých vztazích k ukrajinské vládě;
2) schvaluje-li zabavení části erárního majetku.82
Ukrajinská sovětská vláda v Charkově vydala 11. března 1919 dekret O propouštění z ukrajinského občanství, kterým dovolila osobám starším 17 let vystoupit do dvou měsíců z ukrajinského občanství. Podmínkou byl odjezd z Ukrajiny. Češi a Slováci, kteří zůstali, dekret nepoužili, poněvadž odjet nechtěli. Zároveň si však na staré domovské listy opatřili od
československých úřadů československé pasy, aniž by ovšem vystoupili z ukrajinského občanství. Sovětské úřady si toho později všimly a československé pasy jim odebraly. Zastávaly názor,
že bývalí ruští občané se stali po vzniku SSSR sovětskými občany a mohli přejít do cizího státního občanství jen po řádném propuštění ze sovětské příslušnosti.83
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Usnesením československé vlády ze 4. května 1920 byla agenda péče o repatriaci z Ruska
přikázána jako část celkové agendy repatriace ministerstvu sociální péče. To navrhovalo, aby mu
vláda svěřila také všechnu ostatní agendu péče o Čechy a Slováky vracející se z ciziny do vlasti. Podle názoru MSP bylo účelem repatriace „umožniti a usnadniti návrat československých
příslušníků z ciziny a dopravu jejich majetku“.84
Do Ruska byl vyslán vlak Československého Červeného kříže (ČSČK), vedený Josefem
Klausem. Jeho cílem bylo poskytnutí nutné lékařské, materiální a morální pomoci všem československým příslušníkům – bývalým válečným zajatcům nacházejícím se na území Ruské federace (RSFSR). Vlak byl vypraven z Vladivostoku obsazeného Japonci přes území loutkového
nárazníkového státu Republika Dálného východu na území RSFSR.85
Při generálním konzulátu ve Vladivostoku byl zřízen evakuační a repatriační úřad, který prováděl repatriaci Čechů a Slováků ze Sibiře na východ od Akmolinska (nyní Astana). Repatrianti přijížděli v transportech z Irkutska, Tomska a Novonikolajevska (nyní Novosibirsk) a Buzuluku, a to v ubohém stavu, otrhaní bez prádla a obuvi. Všichni byli bez dokumentů, které museli
odevzdat sovětským úřadům. Ve Vladivostoku bylo zřízeno shromažďovací středisko, kde byli
ubytováni a stravováni. Bývalí vojáci založili na Dálném východě družstva, která ale neprosperovala a byla postupně likvidována a jejich členové byli evakuováni do vlasti. Ve Vladivostoku
bylo také několik vdov po československých dobrovolnících a několik sirotků a také nemanželské děti legionářů. Japonští okupanti se obávali, zda ruští Češi nejsou ve spojení s bolševiky.
V táboře se totiž objevily bolševické letáky v češtině, němčině a maďarštině.86
Situace na Dálném východě po odjezdu vládního zplnomocněnce dr. Václava Girsy byla pro
Čechy a Slováky složitá. Družstva nebyla schopna čelit konkurenci levné asijské pracovní síly.
Mise ČSČK nemohla odjet z hlavního města Dálněvýchodní republiky Verchněudinska (nyní
Udinsk). Mezi Omskem a Irkutskem se nacházely tisíce zajatců z bývalé rakousko-uherské
armády. Úřady požadovaly, aby zajatci před odjezdem absolvovali třítýdenní karanténu na půdě
Přímoří. Ruským manželkám vojáků bylo bráněno v opuštění země.87
Češi a Slováci se nacházeli také na dalších místech Ruska. Podle konzulátu v Batumi žilo
200 Čechoslováků v Taganrogu, odkud chtěli repatriovat. V roce 1917 zde byla založena česká
organizace. Šlo převážně o dělníky Rusko-baltského závodu nacházejícího se 100 verst (versta
= 1066 m) od Doněcké uhelné pánve. Bolševici spolek uzavřeli a jeho předsedu a jednatele
zatkli a obvinili je ze špionáže ve prospěch ČSR a z protistátní činnosti. Spolek Čechů a Slováků
vznikl také v Baku, ale poměry v Azerbajdžánu se stále zhoršovaly.88
Předmětem pozornosti tisku se stal osud 50 krajanů z Ruska nacházejících se v Britské Indii.
Podle Národní politiky konzul v Bombaji prohlásil: „[…] u mne nejsou určeny žádné peníze na
zvláštní odpravování.“89 Na to reagoval konzulát, že jde o štvaní proti vládě a že repatriace bude
provedena počátkem února, „jestli dojdou včas peníze“.90 MZV prý dlouho nepoukazovalo
peníze a konzul čtyři měsíce po odjezdu z Prahy neměl exequatur. Jeden z repatriantů, kteří měli
být z Indie vypraveni na lodi Prezident Grant v září 1920, psal příbuzným: „Všechno jsme měli
již připraveno, jenom sednout do vlaku. V tom došla zdrcující zpráva – telegram, že na parníku
Prezident Grant není pro nás místo. […] Obličeje všech byly téměř zsinalé, nikdo nebyl mocen
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slova, po kolik dní chodili jsme jako bludné ovce jeden na druhého nemluvíce […]. Více než
6 let jsme v zajetí, smýkali s námi z místa na místo, vytrpěli jsme hrozná muka a hladu tolik, že
jsme se ploužili jako stíny podobajíce se živým mrtvolám. […] Zdejší podnebí rozhodně nám
nejde k duhu a tolikerá utrpení a zklamání působí hrozně na ducha!“91
Počátkem roku 1921 přicházela na MZV řada stížností příbuzných zajatců nacházejících se
ve dvou táborech v Britské Indii. Byli zajatí ruskou armádou v Haliči již na počátku války v roce
1914 a internováni až do března 1920 v Taškentu, odkud uprchli.92 Od té doby čekali v indických táborech na repatriaci do vlasti. Zoufale psali: „Nemáme nejmenší naděje na vysvobození.
Jsme jako ptáci v kleci toužící po svobodě. Konzul nám oznámil dopisem z Bombaje, že jakmile
dojde ho zpráva z naší republiky, nás navštíví, ale celé tři měsíce čekáme marně. Těšili jsme se
všichni jako malé děti od něho na zprávy z domova, osvobozené vlasti, ze které jsme přes šest
dlouhých roků vzdáleni, čekali jsme útěchu, z ní bychom čerpali posily v našem beznadějném
postavení […]. Trpce žalujeme, že na nás v Čechách zapomněli.“93
Podle sdělení konzulátu v Bombaji prvních 20 osob bylo odesláno počátkem ledna 1921 lodí
Gablonz do Terstu. Druhá skupina měla být odeslána lodí Innsbruck 1. února 1921.94 Ta přibyla do Terstu 2. března a byla odeslána zvláštním vagonem do Českých Budějovic.95
Češi a Slováci, kteří se chtěli v letech 1921–1923 vrátit do vlasti ze sovětské Ukrajiny, museli vyplnit dotazník, který obsahoval jejich jméno, datum narození, národnost, náboženství,
rodinný stav, profesi, stálé bydliště, vzdělání, znalost jazyků, členství v KS/b/U, odborech a bydliště příbuzných v ČSR.96 Většinou byli římskými katolíky, bezpartijní a uměli česky, rusky
a německy. Vyjet mohly rodiny, kde „hlavou“ byl Čech nebo vdovy s dětmi. Museli předložit
potvrzení, že nemají žádný majetek. V mezirezortní komisi pro registraci cizinců gubernského
výkonného výboru sovětů v Kyjevě bylo zaregistrováno 128 rodin, které usilovaly o návrat do
ČSR, 14 žádostí bylo zamítnuto.
Národnostní problematikou se mělo zabývat od roku 1921 oddělení národnostních menšin
při ukrajinském ministerstvu vnitra. V roce 1924 však bylo zrušeno a nahrazeno ústřední komisí národnostních menšin Všeukrajinského ústředního výkonného výboru sovětů a příslušnými
komisemi na úrovni gubernií a od roku 1925 okruhů.
Večerník Modráčkovy strany pokrokových socialistů 28. říjen přinesl v lednu 1921 zprávu,
že ruští bolševici zastavili repatriaci poté, kdy se jim během prosincové generální stávky nepodařilo provést v ČSR sociální revoluci.97 Skutečnou příčinou ale byly spíše dopravní potíže.98
V prosinci 1920 čekali ve Vladivostoku na nalodění dva tisíce Čechoslováků, první skupina
851 osob byla naloděna na loď Legie v březnu 1921 a v květnu dorazila do Terstu.99 Jenisejští
kozáci odevzdali jednomu z repatriačních vlaků několik pytlů stříbrných mincí k převezení do
Charbinu. Na železniční stanici se však jejich představitel nedostavil a stříbro bylo odvezeno do
ČSR a předáno Legiobance.100
Původní představa, že repatriace bude ukončena do konce března 1921, se ukázala být
nereálnou. Ve shromažďovacím středisku ve Vladivostoku zůstalo asi sto osob, mezi Irkutskem
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a Vladivostokem byly dva ešelony (vlaky) se zajatci, několik tisíc osob se nacházelo okolo Irkutska.101 Řada zajatců se oženila s Ruskami, za jejichž repatriaci museli po návratu zaplatit. Dva
zajatci své zákonné manželky v Rusku zanechali a cestou do vlasti vydávali za své manželky
jiné ženy. Repatriantům vydávali po dvou párech letního prádla, cigarety, marmeládu, čaj, mýdlo a 10 franků.102
Podle Evakuačního a repatriačního úřadu MNO ve Vladivostoku chodila po městě řada hladových bývalých legionářů, kteří se nechtěli vrátit do vlasti. Práci na Dálném východě nenašli
a hlad je doháněl ke zločinům, vytváření lupičských band nebo ke vstupu do armády gen. Kappela. Řada z nich prošla ruskými vězeními.103
Průběh repatriace brzdila Mimořádná komise pro boj s kontrarevolucí, sabotáží a spekulací
(Čeka) a také českoslovenští komunisté v Rusku. Repatriační mise v Moskvě a Charkově byly
pod neustálou kontrolou, členové misí byli fotografováni. Byli podezříváni, že do Ruska vozí
peníze k provedení protibolševického povstání. Podle zpráv členů repatriační mise Petrohrad
působil v roce 1921 jako vyhladovělé a vymřelé město. Všude se kradlo a spekulovalo. Moskva
byla stejně zpustošena, tramvaje bez oken vozily dříví, vlaky sice jezdily zadarmo, ale problémem bylo získat jízdenku. Každou cestu musela potvrdit Čeka, za odjíždějícího musela ručit
další osoba. Všeobecná nespokojenost vedla k nenávisti vůči cizincům a židům.104
Na jaře 1921 se MZV obrátilo prostřednictvím mise ČSČK v Moskvě k ukrajinské sovětské
vládě se žádostí o výměnu repatriačních misí. Ukrajinská vláda jmenovala svým repatriačním
zástupcem Levyckého, československá vláda mjr. Štilipa. Péče o československé příslušníky na
Ukrajině byla svěřena Ukrajinskému Červenému kříži a dvěma důvěrníkům ČSČK Dinterovi
a Glosovi v Kyjevě a V. Benešovi v Charkově. Ukrajinská sovětská vláda při uzavření repatriační smlouvy trvala na nepřijatelné politické klauzuli, když požadovala, aby smlouva byla považována za diplomatické uznání USSR. ČSR požadovala propuštění všech vězněných československých státních příslušníků, svolení k výjezdu do vlasti osobám české a slovenské národnosti,
které o to požádají, a propuštění násilně mobilizovaných Čechů a Slováků z Dělnicko-rolnické
Rudé armády.105
Také Jednota příbuzných a přátel Čechů a Slováků z Ruska žádala urychlené vyslání repatriační mise na Ukrajinu, návrat příbuzných, podíl ruských krajanů na organizaci repatriační
akce, materiální podporu krajanů a nevysílání dělníků do Ruska, dokud nebude provedena repatriace. Veřejná schůze Jednoty 17. dubna 1921 konstatovala, že „mnozí z našich zajatců těší se
doma svobodě a dostatku, naší nešťastní usedlíci jsou vydáni všanc hrůzám občanské války, pronásledování a utrpení“.106 MZV odmítlo názor Jednoty, že by mise v Rusku „měly v první řadě
na zřeteli různé obchody a pak teprve repatriaci“.107
Evakuační a repatriační úřad MNO ve Vladivostoku uváděl, že od 15. listopadu 1920 do konce května 1921 nebyl do vlasti nikdo repatriován. Všichni Čechoslováci ve Vladivostoku byli
„ve stavu zuboženém, roztrhaní, hladoví, volají o pomoc“.108 Postavení krajanů se zhoršilo po
26. květnu 1921, kdy ve Vladivostoku došlo k převratu gen. Kappela a nastolení krajně pravicové vlády. Někteří z pravých byli germanofily.
101

AMZV, f. II. sekce, k. 530, MZV NO 30. 3. 1921.
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104 AMZV, f. II. sekce, k. 530a, MNO MZV 13. 4. 1921.
105 AMZV, f. II. sekce, k. 530a, MZV MSP 23. 4. 1921.
106 AMZV, f. II. sekce, k. 530a, Jednota MZV 26. 4. 1921.
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108 AMZV, f. II. sekce, k. 530a, Evakuační úřad Vladivostok 30. 4. – 31. 5. 1921.
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Transporty z Vladivostoku směřovaly do Terstu. Francouzská loď přivezla 26. května 1921
celkem 937 československých příslušníků – bývalých zajatců, 27. května připlula první československá loď Legie s 892 Čechoslováky, z toho bylo 197 žen a 73 dětí.109 Transport z jižního
Ruska byl zadržen do projednání repatriační smlouvy s ukrajinskou vládou, kterou v Praze sjednával vedoucí ukrajinské repatriační mise Levyckyj.110 Ukrajinská vláda uznala zástupcem československé repatriační mise Václava Beneše. Ten odevzdal ukrajinskému MZV (Narkominděl)
seznam 102 válečných zajatců a civilních osob. Misi přicházely dopisy z různých míst Ukrajiny
s hroznými nářky i nadávkami, kromě toho přijížděli delegáti kolonistů a naříkali. Drahota rostla a krajané žili z prodeje posledních věcí.111
V červnu 1921 připlula do Terstu německá loď Wigberg, daná k dispozici Mezinárodnímu
Červenému kříži. Přivezla z Novorossijska 1 450 osob z celého jižního Ruska. Před vstupem na
loď musel každý zajatec předstoupit před smíšenou komisi v čele se sovětským komisařem. Členy komise byli komunisté jednotlivých národností, za Čechy bývalý legionář Poljanský (pseudonym). Zajatce zpracovávali, aby se stali stoupenci komunistických idejí. Komise odmítala
repatriovat příslušníky inteligence.112
Repatriační mise v Moskvě dirigovala repatrianty zpočátku přes Petrohrad do německého Štětína, odkud cestovali do Děčína a Pardubic. Repatriace z jižního Ruska směřovala z Novorossijska
do Terstu a dále vlakem na České Budějovice. Podobně transporty z Vladivostoku byly dirigovány
převážně do Terstu. V létě 1921 se nacházely na Sibiři asi tři tisíce osob, na jihu Ruska, Kubáni
a Donu též tři tisíce, další tisíce v Turkestánu, na Altaji a v centrálním Rusku. Transporty zdržoval
špatný stav sibiřských tratí a nezbytný dovoz potravin do hladovějících gubernií Povolží.113
Přes 400 Čechů a Slováků z jižní Ukrajiny se nacházelo v Oděse. Ve velké bídě očekávali
návrat do vlasti. Neměli peníze na cestu z Oděsy, neboť bulharská paroplavební společnost požadovala 800 leva za osobu.114 Charkovská mise požadovala, aby Češi a Slováci z Ukrajiny nebyli transferováni přes Moskvu, ale z černomořských přístavů. Zdržováním transportů si ukrajinská sovětská vláda chtěla vynutit smlouvu, kterou by ČSR garantovala úplnou politickou
neutralitu ve sporech Ruska s Polskem a Rumunskem.115
V srpnu 1921 ukrajinský Narkominděl (MZV) vyhověl československé žádosti, aby přednostně byli repatriováni krajané z oblasti nejvíce postižených hladomorem, především z Doněcké
pánve – Juzovky (Doněck), Krematorska, Taganrogu, Jekatěrinoslavi (dnes Dněpropetrovsk),
dále z Oděsy, Tauridské a Chersonské gubernie. V malých skupinách přicházeli do Charkova,
odkud byli posíláni do Moskvy. S varšavskou vládou byl vyjednán průjezd přes Polsko.116
Během srpna 1921 byly z Moskvy vypraveny tři transporty, kterými odjelo 499 osob. Z Perohradu bylo v první polovině srpna odesláno 231 Čechů a Slováků ze Sibiře a Turkestánu.
Pomalým tempem pokračovala repatriace přes Novorossijsk, kam měli být převáženi krajané
z celého černomořského pobřeží. Repatriace ze středního Ruska se blížila ke konci, z jihovýchodní Ukrajiny a Kavkazu měla být skončena do zimy 1921 za předpokladu dostatku lodních transportů do Novorossijska. Repatriace z Turkestánu byla již hotova, zbývaly Sibiř a zbytek Ukrajiny, přičemž většina repatriantů měla směřovat přes Moskvu.117
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V září 1921 instruovalo MZV vedoucího československé obchodní mise v Moskvě Josefa
Girsu, aby žádal u ruské vlády povolení návratu Čechů majících ruské občanství. Zároveň měl
české kolonisty v Rusku upozornit, že „u nás je velká nezaměstnanost a nouze o byty, a proto
lépe postarati se o naše lidi, aby v Rusku našli slušnou výživu a bezpečnost“.118
Vzhledem k poměrům v Rusku bylo rozhodnuto zvětšit kapacitu lodních transportů z Novorossijska o 1–2 další parníky tak, aby do Terstu přijížděl jeden transport každých 10–12 dní.119
Podle Sdružení Čechů a Slováků z Ruska v Oděse a Novorossijsku čekali krajané na transport
celé měsíce.120
Čechoslováci, kteří přijeli do Terstu v září 1921, žádali, aby do Novorossijska byl vyslán
delegát MSP nebo ČSČK. Vedení tamního shromažďovacího tábora totiž měli v rukách Němci,
kteří údajně s Čechy bezohledně nakládali. Terstský generální konzulát (GK) již čtyřikrát navrhoval vyslání delegáta ČSČK, protože z Novorossijska každé tři týdny přijíždělo 500 československých příslušníků. Delegát měl být vybaven zásobou konzerv, cukru, sacharů a oblečení.121
V srpnu 1921 započala likvidace shromažďovacího střediska ve Vladivostoku, ačkoliv ještě
stále denně přicházeli bývalí legionáři a zajatci. Všechna družstva, která na Dálném východě
legionáři založili, byla likvidována, kromě uzenářství v Nikolsku Ussurijském a strojního družstva v mandžuském Charbině. Část jejich členů repatriovala, část zůstala samostatně pracovat
ve Vladivostoku, ale „život zůstavších je ubohý“.122 Vláda Dálněvýchodní republiky zahájila
kampaň proti Čechoslovákům, zejména proti Ústřední hospodářské komisi (Centrokomise),
předchůdkyni Banky československých legií. Argumentaci proti Centrokomisi získávala od
bývalých legionářů a bývalých úředníků komise.
Na podzim 1921 byla repatriace z Ukrajiny opět zastavena, a to na základě rozhodnutí tamního Narkomindělu, který tak chtěl donutit ČSR k podpisu repatriační smlouvy podle sovětských
podmínek, „pakliže nám záleží na svých příslušnících“, jak se vyjádřil ukrajinský komisař zahraničí Kovaljov.123 Repatriační mise v Charkově dostávala řadu dopisů obsahujících nářky, výhrůžky i hrubé nadávky. Češi a Slováci na Ukrajině trpěli hladem, drahota byla neuvěřitelná.
Poslední zbytky svého majetku prodali v očekávání brzkého návratu do vlasti. Zaregistrovaní
k odjezdu se nacházeli ve shromažďovacím středisku Gubernského evakuačního úřadu (Gubevak) v Oděse, kde se jim dostalo podpory německé repatriační mise, protože Narkominděl
nesouhlasil se jmenováním Františka Sauera československým repatriačním zástupcem v Oděse, dokud nebude podepsána repatriační smlouva.
V Moskvě a Charkově působily vedle sebe československé obchodní a repatriační mise, aniž
byla přesně vytyčena jejich kompetence. Zatímco v Moskvě se podařilo koordinovat práci obou
misí v plné shodě, na Ukrajině docházelo mezi nimi ke stálým kompetenčním sporům.124 Podle
předsedy československé obchodní mise v Moskvě J. Girsy předsedovi repatriační mise v Charkově „malichernými spory učinil celou atmosféru těžce snesitelnou“.125
Řada repatriantů z Ukrajiny přicházela do Moskvy mimo repatriační misi v Charkově. Na
podzim 1921 tvořili ukrajinští Češi 70 % repatriantů procházejících Moskvou, zatímco z centrálního Ruska šlo jen o zbytky zajatců a starousedlíků. MNO odhadovalo, že v roce 1922 půjde
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jen o repatriaci jednotlivců. Zpočátku schvalování výjezdu repatriantů bylo v rukou československých komunistů, ti však byli postupně nahrazeni úředníky ruského Ústředního evakuačního
úřadu (Centroevak), kteří za určité protislužby v případě potřeby zamhouřili oči. Repatriace se
protahovala „jedině díky hroznému nepořádku, který panuje v ruských úřadech, díky nedostatečné zainteresovanosti ruských rozhodujících orgánů a silnému vlivu Čeky, ve které jsou četně
zastoupeni naši komunisté“.126 MNO navrhovalo, aby repatriační mise přešla od 1. ledna 1922
pod obchodní misi, protože se předpokládalo, že repatriace z Ukrajiny bude prováděna přes Polsko, ze Sibiře přes Petrohrad, kde se jí ujalo německé zastupitelství. Dle MNO repatriace zajatců byla skončena a půjde již jen o reemigraci předválečných kolonistů, pátrání po nezvěstných
zajatcích a intervence ve prospěch vězněných.
V ruských žalářích Sibiře úpěla řada Čechů a Slováků nevinně obviněných z kontrarevolučních činů a špionáže. Mezi nimi byl i předseda Komitétu občanů ČSR v Kyjevě Ladislav
Grund. Sdružení Čechů a Slováků z Ruska žádalo MZV, aby u ruské sovětské vlády důrazně
zakročilo v jejich prospěch a aby byla provedena reemigrace krajanů, kteří zde žili ve špatných
materiálních podmínkách.127
Po jmenování nového kabinetu dr. Edvarda Beneše 26. září 1921 zahájily ukrajinské bolševické noviny prudké útoky proti československé vládě, její západní orientaci, tolerování přítomnosti diplomatických zástupců protibolševického Ruska a Ukrajiny a označení mise Levyckého
za neoficiální. Vedoucí oddělení vnějších vztahů prohlásil 5. listopadu 1921, že vláda USSR dala
prý dostatek důkazů mírumilovnosti, když dovolila částečnou repatriaci před podpisem smlouvy s ČSR. K sovětské propagandě se připojili i členové poslaneckého klubu KSČ, kteří ústy
poslance dr. B. Šmerala podali 20. října 1921 interpelaci adresovanou ministru zahraničí
E. Benešovi.128
Výsledkem nátlaku byl podpis dohody mezi vládami ČSR, RSFSR a USSR o vzájemné
repatriaci válečných zajatců a občanských osob z 10. prosince 1921, kterou podepsali náměstek
ministra zahraničí dr. V. Girsa, předseda obchodní delegace RSFSR P. N. Mostovenko a předseda repatriační mise USSR Levyckyj. Podle ní váleční zajatci a občanské osoby, které byly státními příslušníky jedné strany a dlely na území druhé strany, se mohly volně vrátit do vlasti.
Dohoda se vztahovala jak na osoby, které se v důsledku válečných událostí dostaly na území
Ruska, tak i na bývalé rakouské příslušníky, kteří před válkou žili v Rusku a byli příslušní do
území ČSR. Ani těm, kteří se stali ruskými příslušníky, nemělo být ruskými úřady bráněno vrátit
se do ČSR.129
Repatrianti ze severního Kavkazu a Krymu se obrátili na prezidenta Masaryka s kritikou
poměrů ve shromažďovacím středisku v Novorossijsku a na lodi plující do Cařihradu. V Novorossijsku prý byla dávána Červeným křížem přednost Němcům, kteří dostávali obleky, prádlo
i obuv. Na lodi si Němci mohli opatřit za 25 DM normální obědy, stížnosti Čechů na nedostatečnou a nedbale připravenou stravu byly odmítnuty.130
Další stížnost 95 Čechoslováků ze Swinemünde (Svinoústí) byla adresována Sdružení Čechů
a Slováků z Ruska. Tito repatrianti dva měsíce cestovali do Moskvy z jižního Ruska, Sibiře
a Turkestánu. V Moskvě čekali při špatné stravě čtyři týdny. Z Moskvy byli odeslání do Petrohradu, kde byli ubytováni v dřevěných barácích u Varšavského nádraží. V přeplněných místnostech při mrazu -15 °C se netopilo. K jídlu dostávali 200 g chleba a brambor denně. Pomoc čes126
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koslovenské repatriační mise byla nedostatečná, dostávali dvě konzervy na čtyři dny. Byli nuceni prodávat části oděvu a prádla. Mnozí onemocněli a dvě děti zemřely. Teprve po měsíci vypluli z Petrohradu do Swinemünde na lodi určené pro dobytek. Stravování na lodi bylo stejně bídné,
zemřely další dvě děti. Nemocní neměli možnost ošetření. Ve Swinemünde byli 14 dní v karanténě stísněni v barácích s lůžky na poschodí a nedostatečnou stravou. Zemřely další dvě osoby
a 11 jich onemocnělo. Požadovali zásilku cukru a dopravu do karanténní stanice v Pardubicích.131 V této souvislosti vyslanectví v Berlíně žádalo, aby repatriace z Ruska byla prováděna
vlakem přes Rigu.132
Dramatické okolnosti svého návratu popisoval v dopise MZV také Hugo Chyba. V září 1921
utekl z nasazení do továrny v Juzovce do Charkova. Cesta 400 km dlouhá byla poseta koňskými
zdechlinami, neboť sedláci neměli zvířata čím krmit. Po osmi dnech pobytu v Charkově, kde
dostávali chléb a konzervy, byl poslán do Moskvy, aby zde získal povolení k odjezdu. To
vydávala Čeka prostřednictvím Komunistické internacionály (KI). V české sekci KI mu bolševik Valenta nechtěl uznat jeho československý pas a chtěl po něm pas rakouský a propustku
z továrny. Po třech týdnech mohl odjet do Petrohradu, kde čtyři týdny čekal na loď v barácích
u Varšavského nádraží, kde dostávali půl funtu (funt = 409 gramů) špatného chleba a lžíci bramborové polévky. Na nákladní lodi byli přepraveni do německého Swinemünde, kde setrvali pět
týdnů při špatné stravě. Nakonec byl dopraven do karanténní stanice v Pardubicích.133
K ulehčení repatriace z Ukrajiny byla dohodnuta přeprava přes Polsko. Na polských hranicích mělo být s československými repatrianty zacházeno stejně jako s polskými a kromě karantény neměli být zadržováni. Stravování na hranicích bylo stejné jako pro polské repatrianty, na
další trase byl všude dostatek potravin ke koupi. Polské úřady jim zdarma vydávaly československá repatriační víza a železniční jízdenky do Petrovic u Karviné.134 Krajané prchali z Ukrajiny přes polskou hranici také ilegálně, protože hranice byla bolševiky špatně střežena. Na hranicích probíhal také podloudný obchod.135
MZV požadovalo po moskevské misi zasílání statistického materiálu o průběhu repatriace
z Ruska a Ukrajiny. Podle mise občasně zasílali informace repatriačnímu oddělení MNO. Mise
uváděla, že je technicky neproveditelné vyhotovovat soupisy repatriantů: „Jen za dobu naší činnosti v Rusku a na Ukrajině bylo repatriováno přibližně asi 40 tisíc našich příslušníků, kteří prošli naší registrací a značné množství mimo nás. Předběžné jednání s Prahou o povolení repatriace je nemožné. Jiný postup je nemožný vzhledem k rozsáhlosti Ruska a nedostatku poštovního
a telegrafního spojení.“136
Zvlášť obtížné byly podmínky krajanů na pravobřežní Ukrajině. Na repatriační misi
v Kyjevě přicházeli otrhaní českoslovenští příslušníci, bez obuvi, a to nejen zajatci, ale i civilisté. Odjet chtěli i starousedlíci, kterým se vedlo špatně. Moskevská mise požadovala okamžitou
pomoc pro pět tisíc Čechů a Slováků, a to ve výši 100 tisíc Kč měsíčně. Kolonistům měly být
poslány hospodářské stroje a osivo.137
Repatrianti z Ukrajiny byli dopravováni také přes polský Lvov, kde bylo zřízeno shromažďovací středisko se stravováním a ubytováním ve velkých vytápěných barácích. Nemajetní
dostávali na cestu 500 polských marek. Přicházeli nedostatečně oblečeni a obuti.138
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AMZV, f. II. sekce, k. 528, 95 občanů ČSR ze V SČSR 15. 12. 1921.
AMZV, f. II. sekce, k. 528, vyslanectví Berlín MZV 4. 1. 1922.
133 AMZV, f. II. sekce, k. 529, H. Chyba MZV 18. 1. 1922.
134 AMZV, f. II. sekce, k. 529, vyslanectví Varšava MZV 20. 1. 1922.
135 AMZV, f. II. sekce, k. 528, konzulát Lvov MZV 24. 1. 1922.
136 AMZV, f. II. sekce, k. 528, mise Moskva MZV 30. 1. 1922.
137 AMZV, f. II. sekce, k. 529, obchodní mise Moskva MZV 1. 2. 1922.
138 AMZV, f. II. sekce, k. 528, konzulát Lvov MZV 14. 2. 1922.
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MZV se souhlasem ukrajinské vlády poslalo tamním krajanům několik vagonů potravin
(cukr, mouku, rýži, kroupy, jáhly) a jeden vagon ošacení.139 O poukázání přiměřené zásoby
k repatriačním účelům požádal MZV konzulát v Rize, který se obával přílivu československých
repatriantů z Ruska na lotyšské území.140
Poslední transport repatriantů z Vladivostoku odplul 29. ledna 1922. Nicméně ještě poté bylo
zjištěno, že v Jakutské a Amurské oblasti se nacházel určitý počet bývalých válečných zajatců,
kteří žádali o repatriaci. Ta měla proběhnout po železnici na západ do Moskvy, cesta trvala
25–30 dní. Z Moskvy směřovali do vlasti přes Polsko.141
Jedním z přijímajících přístavů byl také Janov, kde musely být pro repatrianty přistaveny
osobní i nákladní vagony, neboť navrátilci ze Sibiře prý měli velký počet zavazadel. Na 100
osob se počítalo s jedním nákladním vagonem. Bylo nutno také zajistit zásobování počínaje
připlutím do Janova. Na cestu přes Brenner, která trvala 5–6 dní, dostávali dvě konzervy na tři
muže na den a 1 kg chleba. Ve větších stanicích, jako Milán či Bolzano, dostávali čaj. Z Brenneru směřovali do pohraniční stanice Horní Dvořiště a odtud do karanténní stanice v Pardubicích.142
Ukrajinská vláda nedovolila zřídit odbočky československé repatriační mise, takže např.
z Oděsy odesílal československé příslušníky německý zástupce.143 Obchodní mise v Charkově
upozorňovala zplnomocněnce Narkomindělu v Kyjevské oblasti na krajně kritický stav repatriantů očekávajících odjezd. Opětovné pozastavení repatriace vzbuzovalo, dle československé
mise, „negativní dojem na vládní kruhy i veřejné mínění ČSR a je chápáno jako narušení slibů
učiněných jménem předsedy Sovnarkomu a Narkomindělu USSR Rakovského československé
vládě předsedou ukrajinské mise v Praze Levyckým“.144 V době, kdy ČSR všemožně pomáhala
hladovějícím na jihu Ukrajiny, tamním Čechoslovákům bylo bráněno v návratu do vlasti.145
Bývalí váleční zajatci, kteří se nacházeli v táboře ve Svjatošině, žádali československou misi
v Kyjevě o pomoc při zlepšení jejich stravování.146
Mezitím se ukrajinský zástupce v ČSR Levyckyj obrátil na MZV, kde si stěžoval na existenci
tábora petljurovců v Josefově. Kyjevská Proletarskaja pravda psala 23. května 1922, že „petljurovské organizace se přeměnily v banditské organizace tajně dopravující na Ukrajinu jednotlivé bandity k ničení mostů, železničních drah apod.“.147 Levyckyj požadoval, aby co nejrychleji byli odesláni na Ukrajinu ukrajinští emigranti žijící v táborech v ČSR. Odpověď očekával
do tří dnů, ale nedočkal se jí. Proto předložil 10. června novou nótu, ve které tvrdil, že „na území ČSR se banditsko-petljurovské organizace chovají jako orgány státní moci“, a požadoval rozpuštění všech ukrajinských emigrantských organizací a „osvobození“ všech Ukrajinců v táborech petljurovců.
Ukrajinské úřady vyžadovaly od repatriantů domovským listem prokázanou československou příslušnost, československý pas a zaplacené výjezdní vízum. Tvrdily, že proti repatriaci
zajatců nemají námitek, ale neměly prý prostředky k jejich odeslání. Byly ochotny povolit
odjezd pouze zajatcům a majetnějším kolonistům, chudí byli odsouzeni dále žít na Ukrajině,
protože mise nemohla hradit všem uchazečům o repatriaci veškeré výlohy s ní spojené. Úřady
139

AMZV, f. II. sekce, k. 269, MZV SČSR 16. 3. 1922.
AMZV, f. V. sekce, k. 510, konzulát Riga MZV 28. 3. 1922.
141 AMZV, f. V. sekce, k. 510, konzulát Vladivostok MZV z 9. 4. 1922.
142 AMZV, f. II. sekce, k. 529, GK Terst konzulátu Milán 11. 2. 1922.
143 AMZV, f. II. sekce, k. 528, mise Moskva MZV 25. 4. 1922.
144 AMZV, f. II. sekce, k. 511, obchodní mise Charkov zplnomocnění Narkomindělu v Kyjevské oblasti 10. 5. 1922.
145 AMZV, f. II. sekce, k. 511, obchodní mise Charkov zplnomocněním Narkomindělu 12. 5. 1922.
146 AMZV, f. II. sekce, k. 511, váleční zajatci československé mise v Kyjevě 23. 5. 1922.
147 Proletarskaja pravda, 23. 5. 1922.
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projevovaly „krajní netečnost a indiferentnost pro politickou orientaci našich vládních kruhů,
která zdá se jim býti nepřátelskou“.148
Narkominděl USSR požadoval za výjezdní vízum 22 mil. rublů za každého repatrianta staršího 16 let. Češi a Slováci, kterým byl majetek zestátněn, ovšem prostředky na zaplacení
výjezdního víza a jízdné neměli. V očekávání odjezdu movitý majetek prodali a hrozilo nebezpečí, že budou žádat o finanční podporu československou misi.149 Ukrajinský zástupce v Praze
Levyckyj ale ujišťoval, že poplatek za vízum požadují pouze od samostatně cestujících osob,
nikoli od hromadně transferovaných repatriantů. Charkovská mise se měla dohodnout s Narkomindělem a Ukrajinským evakuačním úřadem (Ukrevak) na příslušném označení pasů.150
Obchodní mise v Charkově se ohradila proti tvrzení Národních listů, že žádosti o repatriaci
háže do koše. Hned po příjezdu repatriační mise v roce 1921 byli krajané vyzváni, aby zaslali
vyplněné přihlášky. Z jihu Ukrajiny to učinilo 978 osob, které byly odeslány do ČSR. Kromě
toho byla krajanům na Ukrajinu zaslána pomoc v podobě potravin a šatstva, mj. do Jekatěrinoslavi, Kramatorska, Melitopolu a Charkova.151
Repatriace z Ukrajiny byla do 1. srpna 1922 bezplatná pro ty, kdo se registrovali do 31. května 1922. Nově ukrajinské úřady požadovaly zaplacení jízdného. Starousedlíci na evakuačních
místech registrováni nebyli a byli vydáváni za civilní zajatce. Peníze na zaplacení jízdného přes
Kyjev a Polsko neměli.152
Ani MZV nemělo zájem na návrat kolonistů z Ruska. Požádalo misi v Moskvě o zprávu, zda
„pokládá za možné, aby naši kolonisté zůstali na místech a nevraceli se do republiky, bude-li jim
dána pomoc“.153 MZV bylo ochotno poslat krajanům hospodářské stroje i osivo.154
Rozhodnutím Centroevaku v Moskvě byla zastavena bezplatná doprava zajatců k 1. červenci a civilistů k 1. srpnu 1922. Jízdné a stravné na osobu činilo 26–32 mil. rublů. Evakuace měla
probíhat přes Kyjev, Zdolbunov na Volyni a Polsko. Přes prodloužení lhůty pro bezplatný průjezd uspěla jen malá část vzhledem k těžkopádnosti ruských úřadů, poměrům v železniční
dopravě a úmyslném zdržování. Charkovská mise požádala ukrajinskou vládu o povolení repatriovat jednotlivce na zvláštní cestovní průkaz (ne pas), bezplatné evidování průkazů, kreditování
jízdného a zkrácení formalit.155
Prozatímní obchodní smlouva mezi ČSR a RSFSR z 5. června 1922 nepřinesla pozitivní
výsledky, naopak sovětská vláda se stala agresivnější. Vyvíjela na ČSR nátlak, aby československá vláda porušila právo azylu pro ruské a ukrajinské politické uprchlíky. Češi a Slováci, kteří hodlali odjet do vlasti, museli do Centroevaku přinést potvrzení československé sekce Komunistické internacionály, že nemá námitek proti návratu. Podle informací československé mise v
Moskvě byli čeští komunisté zabarveni silně germanofilsky. B. Šmeral a A. Muna se aktivně
zúčastnili v červenci 1922 jako svědek a žalobce procesu proti ruským eserům, pod jejichž vlivem prý československé legie způsobily velké škody. Tragickou úlohu v procesu eserů sehrála
také Kratochvílova Cesta revoluce.156

148

AMZV, f. II. sekce, k. 511, obchodní mise Kyjev MZV 25. 5. 1922.
AMZV, f. II. sekce, k. 528, obchodní mise Charkov MZV 27. 5. 1922.
150 AMZV, f. II. sekce, k. 528, MZV misi Charkov 26. 5. 1922.
151 AMZV, f. II. sekce, k. 528, obchodní mise Charkov MZV 6. 6. 1922.
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155 AMZV, f. PZ Moskva 1922, mise Charkov MZV 29. 7. 1922.
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Ani podpis smlouvy nevedl k obnovení repatriačních transportů. V Moskvě bylo shromážděno 300 osob, které prodaly veškerý svůj majetek. Vydržování tak velkého počtu lidí bylo značně nákladné. Ze Sibiře byl hlášen transport dalších 500 a z Krymu 200 repatriantů.157
Německá vláda byla ochotna svolit k repatriaci československých občanů z Moskvy přes
Petrohrad a Štětín po předchozím zaplacení dopravních nákladů ve výši 5 tisíc DM na osobu.
Repatrianti museli mít německé tranzitní vízum a podrobit se lékařské prohlídce. Ze Štětína byla
doprava automaticky zajištěna až do Děčína-Podmokel.158
Mnozí repatrianti čekali v Moskvě 4–6 týdnů a nacházeli se v ubohém stavu. Zajatecké ubytovny byly přeplněny. Navrátilci vinili československou misi z toho, že nic nepodniká, nevydává
peněžní podpory, potraviny, oděv a obuv.159
V srpnu 1922 odjelo z Moskvy přes Petrohrad 285 repatriantů, ke kterým se v Petrohradě připojilo dalších 30 osob.160 Do Štětína byl vyslán zástupce berlínského konzulátu Otakar Ort, aby
projednal hrazení výloh spojených s ubytováním a stravováním repatriantů ve shromažďovacím
středisku ve Swinemünde.161
Repatrianti z Ukrajiny museli nejprve přijet do Charkova, a to na vlastní výdaje. Za 4–5 dnů
obdrželi potřebné dokumenty a nejbližším transportem byli vypravení přes Polsko do ČSR.
Mezitím byli ubytováni v Evakprijomniku v Charkově.162
Polské úřady požadovaly, aby každý transport byl hlášen 10 dní předem a repatrianti se měli
podrobit pětidenní karanténě v Baranovičích. Jízdné mělo být uhrazeno reemigrační komisi ve
Varšavě.163
Sdružení Čechů a Slováků v Rusku protestovalo proti tomu, že MZV zasílá upomínky
o zaplacení repatriačních výloh záhy po propuštění z karantény v Pardubicích, kdy se většině
krajanů ještě nepodařilo existenčně zabezpečit.164 MZV vymáhalo zaplacení repatriačních výloh
i u těch osob, které byly sovětskou vládou vězněny z politických důvodů, kdy byli rukojmími
sovětské vlády proti vládě ČSR do uzavření obchodní smlouvy.165
Podle rozhodnutí sovětské vlády bývalí zajatci československé příslušnosti mohli uplatnit
svůj nárok na repatriaci do 1. května 1922. Po tomto termínu považovala sovětská vláda evakuaci československých vojenských zajatců za ukončenou.166
Sdružení Čechů a Slováků z Ruska (SČSR) podalo v prosinci 1922 kolektivní odškodňovací žádost československých příslušníků perzekuovaných v Rusku. Čeka totiž uvěznila řadu
odbojových pracovníků v roce 1918 v Moskvě v čele s B. Čermákem a P. Maxou, v roce 1919
perzekuovala členy kyjevské kolonie v čele s tajemníkem Svazu československých spolků
v Rusku J. Volfem, který byl popraven, zatčeni a odvlečeni z Kyjeva do Moskvy byli členové
Komitétu občanů ČSR v čele s Ladislavem Grundem, vězněni byli českoslovenští předáci
v Novorossijsku, Rostově, Oděse, Kyjevě, Armaviru a Vladikavkazu. Při SČSR byl ustaven
odbor bývalých politických vězňů v čele s předsedou V. Červeným a místopředsedou L. Grundem. Někdejší kyjevský podnikatel Otakar Červený byl vězněn v letech 1919 a 1920, po návratu do ČSR pracoval jako konzultant v ministerstvu obchodu, průmyslu a živností. Žurnalista
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159 AMZV, f. II. sekce, k. 529, mise Moskva MZV 14. 8. 1922.
160 AMZV, f. II. sekce, k. 510, mise Moskva MZV 29. 8. 1922.
161 AMZV, f. II. sekce, k. 510, konzulát Berlín MZV 14. 9. 1922.
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Ladislav Grund, který byl tajemníkem předsedy Svazu československých spolků dr. V. Vondráka, redaktorem časopisů Čechoslovan a Revoluce, byl vězněn 523 dny v letech 1920–1922.
K dalším perzekuovaným patřil bývalý kyjevský podnikatel Jindřich Jindříšek, předseda spolku
J. A. Komenského a Fondu České družiny, který byl vězněn v roce 1919, po návratu do ČSR
pracoval jako hospodářský správce ruského gymnázia v Moravské Třebové.167
SČSR si stěžovalo, že repatriace krajanů z Ruska je podmíněna reversem, že po návratu do
ČSR zaplatí náklady dopravy. Sdružení upozorňovalo, že „repatriace z velké části vynucena je
okolnostmi. Násilným vyvlastněním veškerého majetku našich krajanů, perzekucí jíž vydáni jsou
druhdy zámožní krajané v Rusku jako ‚buržoové‘ nemohouce snášeti bídu i pronásledování […].
Je povinností našeho státu, aby v těchto případech vzal výlohy repatriace na sebe.“168
V roce 1922 repatriovali především ti bývalí váleční zajatci, kteří se původně chtěli usadit
v Rusku. Vzhledem k nepříznivým politickým a hospodářským poměrům se nakonec rozhodli
vrátit do vlasti. Během tohoto roku šlo o 806 válečných zajatců.169 Počátkem roku 1923 pokračovala repatriace těchto osob z Rostova, Carycinu, Sibiře, Taškentu, Kyjeva, Nižního Novgorodu, Charkova, Samary, Omska, Permu a Moskvy, a to přes Polsko.170 Polské ministerstvo zahraničí souhlasilo s tranzitem asi šesti tisíc československých repatriantů z Ruska ve vlaku polského
Emigračního úřadu ze Stolpců do Petrovic u Karviné.171
Jednota Čechoslováků z Ruska předložila v roce 1923 návrh na všeobecnou existenční výpomoc vrátivším se ruským Čechoslovákům na základě podaných žádostí o náhradu škod v Rusku. Uvádělo se v něm, že po vypuknutí války byli Češi a Slováci, kteří byli rakouskými nebo
uherskými příslušníky, posíláni do východních gubernií Ruska. Některým krajanům se podařilo
teprve po 2–3 letech osvobodit z internace. V důsledku hospodářského rozvratu a teroru bolševiků se začali vracet do ČSR „úplně bez prostředků, tělesně i duševně vyčerpáni, bosí a bez
pomoci […], převážná většina nás doposud zde jen živoří a jest v hrozné a neuvěřitelné bídě.
Nemá ani byt, ani bytové zařízení, ani šatstva, prádla a obuvi, ani zaměstnání nebo prostředky,
aby si existenci mohli začít […], vyskytly se i případy sebevražd a dokonce i případy úmrtí hladem. Stát […] pro Čechy a Slováky z Ruska, nejnešťastnější z nešťastných, doposud neučinil
téměř docela nic […]. A my, Čechoslováci z Ruska, se již po čtyři roky nuzujeme v ČSR!“172 Proto Jednota Čechoslováků z Ruska navrhovala, aby stát vydal půjčku podloženou cedovanými
požadavky Čechoslováků z Ruska, jež by jednou (!) Rusko zaplatilo. Navrhovali obnos 300 tisíc
Kč jako základ a měřítko pro stanovení existenční výpomoci.
Jednota Čechoslováků z Ruska, jejich příbuzných a přátel adresovala dopis vládě, senátorům
a poslancům, ve kterém uváděla: „Čtyři léta voláme k Vám: Pomozte nám! Umožněte nám se zde
zotaviti, posilněte nás k další průkopnické činnosti české vědy a práce v cizině! […] Hlas náš
zůstal hlasem volajících na poušti, kterou jsme nalezli zde místo teplého krbu mateřské své země
po všech útrapách, jež nám byly údělem v Rusi.“173
Jednota: list kulturních, hospodářských a politických zájmů Čechoslováků z Ruska, otiskovala také dopisy krajanů z Ruska. Moskevský Čech psal 23. prosince 1922: „NEP dal nám trusty a řady zbohatlíků, pracující lid nemá z toho nic. Poslední dobou ničí se opět malý obchod
nehoráznou daní a vybíráním dodatečných stále rostoucích poplatků. […] báječné obohacení
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jedněch a ožebračování ostatních bije přímo do očí. […] Z komunistického dělnicko-rolnického
Ruska stal se ráj kaťasů. […] Pro nás, lid pracující, je tam pouze hlad a nouze s bídou.“174
Krajan z Petrohradu psal 31. prosince 1922: „Žijeme zde bídně a bohužel naše vytvořená
ČSR se také o nás nestará. Žijeme jako prasata […], chodíme nazí jako Adam s Evou, hladoví
jako psi, otrhaní jako rumařské kobyly […].“175
Sovětská vláda s velkou krutostí vybírala naturální daň, a to více než polovinu úrody (tzv.
prodnalog). Dále krajané museli platit daň z osoby, občanskou daň, pozemkovou daň, daň
z krávy, koně, poplatky za okna, dveře, studnu, přispívat na sirotky, Rudou armádu atd. Faktická moc nebyla v rukou vesnického sovětu, ale výboru chudiny (Kombed). V podnicích rozhodovaly komunistické stranické buňky. V Čechohradu Kombed zřídil Jednotu pro společné obdělávání půdy, zabral půdu v blízkosti vesnice a všechnu půdu znovu parceloval.176
Zástupci SČSR měli zprávy z Volyňské gubernie o teroru páchaném na československých
příslušnících, kteří nemohli zavčas prchnout a byli drženi ve vězení v Šepetovce.177
V Mandžusku byly počátkem roku 1923 celkem 73 osoby, které se přihlásily k repatriaci. Šlo
o bývalé ruské legionáře, podobně jako ve Vladivostoku, kde byli 224 Čechoslováci. Zdejší
odbočka zastupitelství připravovala transport, ke kterému se mohli připojit českoslovenští
občané usazení v Chabarovsku, Čitě a Věrchněudinsku. Všichni byli bez práce a prostředků.
Cesta z Vladivostoku do Moskvy trvala 2–2,5 měsíce.178
Repatriace z Ukrajiny byla na jaře 1923 považována za ukončenou. Koncem února odjel
poslední repatriační transport z Kyjeva do Pardubic. Z 58 přihlášených osob se dostavilo
k odjezdu pouze 18. Každý musel přijet do Kyjeva, kde očekával vypravení transportu. Mnoho
z nich se nedostavilo vzhledem k drahotě jízdného. Evakuační stanice v Kyjevě byla již zrušena a odbočka československého zastupitelství v Kyjevě neměla prostředky na ubytování a stravování repatriantů.179
Naproti tomu zastupitelství v Moskvě hlásilo MZV, že s nástupem jara lze očekávat větší
příliv repatriantů. Ukončení repatriace předpokládalo až v zimě 1923. Repatriace z měst,
s výjimkou jihu Sibiře a Dálněvýchodní republiky, byla sice ukončena, ale řada bývalých zajatců žila na venkově, kde se zabývali zemědělstvím, řemeslem nebo obchodem. Někteří se oženili s Ruskami a hodlali v Rusku zůstat, zajatci ze Slovenska a Podkarpatské Rusi vůbec neměli
tušení o existenci ČSR a považovali se za uherské občany. Repatriace z Ruska byla oficiálně
prodloužena do 31. prosince 1923. Příčiny pozdní repatriace byly u každého žadatele zjišťovány.180 Podle názoru MNO nebyl důvod dělat při repatriaci rozdíl mezi bývalými válečnými
zajatci a ruskými kolonisty, protože i v případě zajatců šlo v mnoha případech o osoby, které si
v Rusku založily existenci a rodiny.181
Sovětské úřady se chovaly odmítavě vůči repatriaci československých příslušníků a ztěžovaly jim odjezd do vlasti tím, že je nechávaly čekat několik měsíců na výjezdní vízum. Mnohým
scházely peníze na cestu, neboť ruské úřady odmítaly poskytovat repatriantům bezplatné jízdenky do Moskvy.182
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Jednota, 1923, č. 1–2, s. 5.
Jednota, 1923, č. 1–2, s. 5.
176 AMZV, f. PZ Moskva 1923, pomoc československým koloniím.
177 AMV, f. II. sekce, k. 528, záznam MZV 29. 3. 1923.
178 AMZV, f. V. sekce, k. 510, odbočka zastupitelství Vladivostok zastupitelstvu Moskva 8. 3. 1922.
179 AMZV, f. II. sekce, k. 528, odbočka zastupitelství Kyjev MZV 13. 4. 1922.
180 AMZV, f. II. sekce, k. 528, zastupitelství Moskva MZV 16. 4. 1923.
181 AMZV, f. II. sekce, k. 528, MNO MZV 15. 5. 1923.
182 AMZV, f. II. sekce, k. 528, MVZTV MZV 30. 6. 1923; k. 523, zastupitelství Moskva MZV 3. 5. 1923.
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Československý spolek Novorossijského okresu a Kubáňsko-černomořské hospodářské družstvo žádaly zřízení odbočky zastupitelského úřadu v Novorossijsku, který byl důležitým přístavem pro vývoz obilí z bohatého zázemí Kubáňské a Donské gubernie s českými vesnicemi
v okolí.183
Na konci roku 1923 odjela z Moskvy skupina repatriantů z Vladivostoku (65 osob), kteří přijeli ve velmi zuboženém stavu, neboť byli bojkotováni úřadem práce, a byli tudíž bez práce. Přežívali díky nahodilé práci, prodeji oděvů a prádla a nepatrné podpoře československého konzulátu, který jim poskytoval chléb, cukr a 50 kopejek denně. V Moskvě byli repatrianti zdržováni,
neboť státní bezpečnost GPU vyhledávala ve starých archivech zprávy o jednotlivých repatriantech, ale nikoho nezadrželi. V lednu 1924 měla být ukončena repatriace z Dálněvýchodní republiky.184
Počátkem roku 1924 požadovalo Sdružení Čechů a Slováků z Ruska, aby při zahájení jednání o diplomatické uznání SSSR byly důrazně uplatňovány a energicky hájeny nároky ruských
Čechů a Slováků. Kdyby sovětská strana nároky za škody způsobené bolševickou revolucí neuznala (zestátnění), měly být uhrazeny československou vládou. V této souvislosti požadovalo
SČSR, aby navrátilci obdrželi co nejdříve státní výpomoc.185
K repatriaci československých příslušníků, kteří byli členy RKS/b/, se vyjadřoval i ústřední
sekretariát strany, který musel v takovém případě vyjádřit svůj souhlas.186
Ve Vladivostoku nastaly mimořádné poměry po připojení Dálněvýchodní republiky
k RSFSR. Nastala všeobecná nezaměstnanost československých příslušníků, neboť bylo ochromeno soukromé podnikání, českoslovenští dělníci nebyli členy odborů, a proto byli bez práce
a o hladu. Český spolek Palacký zanikl.187 Šest Čechoslováků vstoupilo do služeb sovětské státní bezpečnosti GPU, které podávali informace o poměrech mezi Čechy a Slováky na Dálném
východě.188
Nadmíru těžké poměry pro krajany byly také v Leningradě (Petrohradě). Podle výboru
důvěrníků tamní československé kolonie „příslušníci ČSR byli zbaveni majetku, takže své doby
většinou do vlasti se vrátiti nuceni byli. Ostatní zůstali […]. Avšak nyní, v době ostré hospodářské krize, jsme vyčerpáni hmotně, zejména rodiny s dětmi, jichž živitelé jsou v trapných obavách o budoucnost.“189 V Leningradě žili před válkou Češi, jež a) měli ruské občanství, b) měli
občanství rakouské – po vypuknutí války přijali ruské občanství, v roce 1917 se někteří vrátili
do rakouského občanství a v roce 1918 se stali občany ČSR, c) si ponechali ruské občanství
z obavy, aby nebyli propuštěni z místa. Na žádost československé kolonie v Leningradě
o půjčku tisíc dolarů odpovědělo MZV, že nemůže poskytovat zápůjčky spolkům, ale pouze jednotlivým členům kolonie.190
Mnozí ruští Češi a Slováci žádali o přijetí do československého státního svazku. Důvodem
byly neutěšené ruské hospodářské a politické poměry. MZV sdělovalo zastupitelství v Moskvě,
že „nevidí zvláštního státního zájmu [podtrženo v originále – J. V.] v tom, aby tito kolonisté byli
přijímáni do československého státního svazku. […] žadatelé právně nejsou, a nemohou se tudíž
pokládati za československé občany“.191 Podle československé ústavy příslušník cizího státu
183

AMZV, f. II. sekce, k. 269, zastupitelství Moskva MZV 9. 7. 1923; SČST MZV 15. 6. 1923.
AMZV, f. II. sekce, k. 529, zastupitelství Moskva MZV 27. 12. 1923.
185 AMZV, f. II. sekce, k. 378, SČSR MZV 1924.
186 AMZV, f. II. sekce, k. 332, zastupitelství Moskva MZV 18. 4. 1923.
187 AMZV, f. II. sekce, k. 332, odbočka zastupitelství Vladivostok MZV 20. 2. 1923.
188 AMZV, f. II. sekce, k. 332, zastupitelství Moskva MZV 14. 2. 1924.
189 AMZV, f. II. sekce, k. 269, československá kolonie Leningrad MZV. 16. 5. 1924.
190 AMZV, f. II. sekce, k. 269, MSP MZV 28. 6. 1924.
191 AMZV, f. II. sekce, k. 269, MZV zastupitelství Moskva 24. 7. 1924.
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nemohl být zároveň příslušníkem ČSR. Ani sovětská vláda žadatele, který zůstával na jejím území, nebyla ochotna ze svého svazku propustit.
V rámci tzv. ruské akce poskytovala československá vláda materiální pomoc také ruským
krajanům. To se setkalo s jejich vděčností. Obec Bohemka na Krymu psala vládě ČSR, že „těžce
nalézáme slova, kterými bychom vyjádřili Vám dík za vše to, co jste dosud pro nás učinili. Vzpomínáme na dny, kdy okolo nás řádila příšera hladu a Vy, nečekajíce na prosby, vzali jste od úst
Vašim dětem, ženám a bratřím a nehledě na obtíže zachraňovali jste tisíce životů od smrti hladem. […] A nám se prsa radostí i hrdostí div nerozkočí, ač víme, že to není naše zásluha, ale
jsme hrdí, že jsme členy tohoto národa, který po staletí byl bičován, takřka shlazen s povrchu
zemského, bylo naň pliváno, a ten národ otroků a psanců dokazuje dnes celému světu, že hoden
jest státi mezi nepřednějšími.“192
Kubáňsko-černomořské československé hospodářské družstvo Novorossijsk psalo zastupitelství Moskva: „Naši krajané jsou spokojeni, a v mnoha případech příjemně překvapeni jak
zevnějškem a jakostí obdrženého, tak i všímavostí naší československé vlády, která s takovou
ochotou jde vstříc našim potřebám.“193
Dle Svazu jihoruských Čechů v Čechohradu v Melitopolském újezdu „stroje Vámi zaslané
došly v nejlepším pořádku a občané naši jsou s nimi nanejvýš spokojeni. […] odstředivky, pluhy, brány již jsou v práci a osvědčily se u nás v plné míře“.194
Přicházely ale i stížnosti. Někteří Češi z Novorossijska uváděli, že „tamní spolek […] veškeré tyto
věci rozdělil mezi své členy, aniž by o tom věděli kolonisté žijící v okolí Novorossijska v těžkém postavení“.195 Autorem stížnosti byla, dle kyjevského důvěrníka Čermáka, „malá výbojná část krajanů
pracujících v železničních dílnách v Novorossijsku, kteří se hlásí k češství teprve od doby poskytování
pomoci“.196 Ve skutečnosti Český spolek Novorossijského okresu rozděloval zboží, které obdržel
z melitopolských skladů československé pomocné akce v říjnu 1922 a v srpnu 1923, podle počtu dětí
a členů v rodinách. Přidělovali hlavně cukr, kakao a šatstvo, a to i do nejvzdálenějších osad. Každý
dostal nejméně tři funty (funt = 409 g) cukru, učitelé dostávali větší příděly.197
ČSR jako první začala s širokou pomocnou akcí Povolží a jižnímu Rusku trpícím hladovou
katastrofou. Jmenovala Josefa Girsu svým zástupcem ve Všeruském výboru pro pomoc hladovějícím a uložila mu, aby organizoval československou pomoc. Po podepsání prozatímní
smlouvy s RSFSR 5. června 1922 byla zřízena československá zastupitelství v Moskvě a Charkově, která měla již jistý diplomatický charakter. Předseda československé obchodní mise
v Moskvě Josef Girsa (od 10. října 1921) byl pověřen vedením moskevského zastupitelství.198
V rámci tzv. ruské akce poskytovala ČSR pomoc také českým a slovenským emigrantům
z Ruska. Z peněz na podporu ruské emigrace v ČSR poskytovalo MZV prostředky nemajetným
Čechům a Slovákům z Ruska studujícím na československých vysokých školách od počátku
roku 1922, kdy ruská akce začala. Posluchači vysokých škol byli vedeni ve stavu komitétu pro
studia ruských studentů v ČSR a česko-ukrajinského komitétu za stejných podmínek jako studenti ruští a ukrajinští. Výše studijních podpor obnášela od 1. ledna 1922 do 30. června 1924
celkem 1,8 mil. Kč.199
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Sdružení Čechů a Slováků z Ruska posílalo MZV od 1. listopadu 1922 měsíční subvenci ve
výši 10 tisíc Kč k podpoře 50 studentů středních škol, především úplným sirotkům, dětem vdov
bez zaměstnání, jednomu dítěti z mnohačetných rodin, dítěti otce bez zaměstnání a dětem rodičů majících zásluhy o první odboj. Těmto studentům bylo poskytnuto 200 tisíc Kč. V ruských
gymnáziích v Praze a Moravské Třebové bylo umístěno v letech 1923–1924 celkem 82 dětí
Čechů a Slováků z Ruska. Náklad činil 721 600 Kč. MZV poskytovalo menší existenční a studijní podpory i přímo rodičům (81 900 Kč). Od počátku akce byly vynaloženy úhrnem téměř
3 miliardy Kč.
SČSR požadovalo zvýšení středoškolských stipendií pro děti Čechů a Slováků z Ruska
a postavení podpory dětí běženců z Ruska české a slovenské národnosti na roveň podpor
vydávaných státem dětem běženců ruské a jiných národností.200 Celková roční výše podpory
českým a slovenským studentům z Ruska činila ročně téměř 1,4 miliardy Kč.201
Objasnění reemigrace a repatriace Čechů a Slováků je nezbytnou součástí komplexního
postižení migračních procesů po první světové válce. Zatímco reemigranti z USA byli částo
zklamáni poválečnými poměry zejména na Slovensku a mnohdy se vraceli zpět, repatrianti
a reemigranti ze sovětského Ruska se snažili uniknout před bolševickým režimem, přičemž zde
zanechali veškerý svůj majetek. Jejich snahy o dosažení náhrady ovšem nebyly úspěšné, i když
ministr zahraničních věcí dr. E. Beneš stanovil v roce 1926 uznání nároků občanů ČSR na náhradu škod způsobených v důsledku zestátnění a občanské války jako jednu z podmínek pro uznání
SSSR. Značný počet reemigrantů přišel ze sousedních poražených zemí – Rakouska a Německa.
Studie vznikla v rámci projektu GA ČR P410/12/0142.

Summary
On the Topic of Re-emigration and Repatriation of Czechs and Slovaks after the Great War
It is practically impossible to separate the issue of re-emigration of Czechs and Slovaks settled abroad
already before the World War from the repatriation of persons displaced by war events to foreign countries
(for example prisoners of the former Austro-Hungarian Army), since they both took place at the same time
period, 1918–1923, and both groups of returnees often came back together.
The Czechoslovak government tried to impede the return of persons who did not have sufficient
financial resources and secured accommodation and employment. It believed that the economic and
political situation in Czechoslovakia was not convenient for the Czechoslovak citizens to come back from
abroad precipitously, and strove to hamper their quick return. Embassies were supposed to try to slow down
the efforts for the hurried return by providing information about the situation in Czechoslovakia and by
direct discouragement of those whose living conditions abroad were better than expected at home.
Repatriation and re-emigration took place by mass transports. Transportation and meals of the returnees
were organized by the Ministry of Social Welfare, the quarantine by the Ministry of National Defence.
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AMZV, f. II. sekce, k. 379, podpory Čechům a Slovákům z Ruska.
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SEDLÁK JAN MELICHAR, STÁTNÍ BEZPEČNOST
A NĚKTERÉ PROTIREŽIMNÍ AKTIVITY NA HODONÍNSKU
NA PŘELOMU ČTYŘICÁTÝCH A PADESÁTÝCH LET 20. STOLETÍ
LIBOR BÍLEK
The paper concerns the topic of the third Czechoslovakian resistance (against the communist
regime) between 1948 and 1951. It deals mainly with the activities performed by a farmer Jan
Melichar and his friends – helping persecuted people, maintaining contact with other resistance
groups and attempts to establish connection with representatives of Czechoslovakian exile.
Key words: third Czechoslovakian resistence; State Security; political trial; 1940s; 1950s;
Antonín Bartoš.
Tematika československého protikomunistického odboje v prvních letech existence komunistické diktatury se zejména v posledních letech stala velmi frekventovanou. Naskýtá se tak
příležitost zpracovat tematiku tzv. třetího odboje v takovém rozsahu a hloubce, jaké si zaslouží.
Bylo již přesvědčivě dokázáno, že domácí i zahraniční protikomunistický odboj skutečně
existoval, že se jej účastnily široké a různorodé vrstvy obyvatelstva a že jeho formy byly značně
různorodé (od ilegálních letáků nebo ukrývání pronásledovaných osob přes špionáž, až po odpor
se zbraní v ruce), byť jeho koordinace zdaleka nedosahovala té míry, kterou vykazoval odboj
protifašistický.1 Jinými slovy, historikům se podařilo dosvědčit, že tolikrát připomínaná a stále
rozporně vnímaná činnost skupiny bratří Mašínů je sice zřejmě stále nejznámější příklad boje
proti komunistickému režimu, ale zároveň tvoří pouze příslovečnou špičku ledovce.
Nadále však platí, že rozsah našeho poznání o protikomunistickém odboji je stále poněkud
omezený, především po „regionální“ stránce. Domnívám se, že je užitečné pokusit se pro každý
region podat alespoň základní nástin zde prováděných protirežimních aktivit ve sledovaném
období, případně nabídnout ukázku ve formě zpracování „příběhu“ jedné či dvou odbojových
skupin nebo alespoň osobností. V této souvislosti si jako pedagog nemohu odpustit poznámku,
že znalost konkrétního (pro daný účel vhodně vybraného) příběhu a jeho využití ve výuce dějepisu může přinést tolik žádoucí přiblížení tématu jako celku žákům, zvýšení jejich motivace,
a tím pádem vést i k lepšímu osvojení dané látky. Vhodný způsob prezentace příběhu, například
formou práce s vybranými kopiemi archiválií, besedou s pamětníkem, diskusí či jinak, konečně
může významně přispět pro formování mnoha klíčových kompetencí stanovených Rámcovým
vzdělávacím programem pro základní nebo střední vzdělávaní.
Zde prezentovaná studie si klade za cíl představit některé protirežimní aktivity na Hodonínsku na přelomu čtyřicátých a padesátých let, stejně tak jako činnost Státní bezpečnosti (StB) při
1

Viz zejména Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. Praha 2010; VEBER,
V. – BUREŠ, J. et al.: Třetí odboj. Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech
20. století. Praha 2011. Z literatury vycházející mimo ÚSTR zejména CUHRA, J.. – VEBER, V. (edd.): Za svobodu
a demokracii. Díl I. Odpor proti komunistické moci. Praha 1999; BABKA, L. – VEBER, V. (edd.): Za svobodu
a demokracii. Díl III. Třetí (protikomunistický) odboj. Hradec Králové 2002. Ze starší literatury především
DVOŘÁKOVÁ, Z.: Z letopisů třetího odboje. Praha 1992; RADOSTA, P.: Protikomunistický odboj. Historický
nástin. Praha 1993; ZEMANOVÁ-MAZALOVÁ, J. A.: Budou-li mlčet oni, rozkvílí se kamení. Třetí odboj na
Moravě. Brno 1994.
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jejich odhalování. Pojítkem mezi několika navzájem jen volně spojenými událostmi je osoba
sedláka Jana Melichara.
Článek je rozšířenou verzí části diplomové práce Sonda do agenturní práce Státní bezpečnosti v prvních letech po únoru 1948, která byla obhájena na Pedagogické fakultě Masarykovy
univerzity v roce 2010.2 Další část zmiňované práce byla prezentována na studentské vědecké
konferenci Historie 2009 v Ústí nad Labem a následně vyšla tiskem.3
Předkládaný příspěvek volně navazuje na bakalářskou práci Akce Včela. Likvidace údajné
protistátní skupiny na Uherskobrodsku v roce 1951,4 v níž je podrobně popsán průběh vyšetřování skupiny bývalých národních socialistů z okolí východomoravského města Uherský Brod,
mezi nimiž se Jan Melichar vlastně náhodou ve vězení ocitl.
Při psaní jsem čerpal především z archivních pramenů. V prvé řadě se jednalo o archiválie
pocházející z činnosti bývalé Státní bezpečnosti, které jsou uloženy v Archivu bezpečnostních
složek (ABS). Z těchto archiválií je třeba jmenovat zejména vyšetřovací spisy, vedené k jednotlivým osobám nebo skupinám. Vyšetřovací spisy obsahují jednak často vynucené a mnohdy
zcela nepravdivé výpovědi vyslýchaných osob, jednak tzv. „operativní materiál“. Pod tímto
označením se vedle dokumentů popisujících např. pohyb spisů či přemisťování vězněných osob
vyskytuje také soubor poznatků, které bezpečnost vytěžila ze svých evidencí, případně které získala od svých příslušníků, od tajných spolupracovníků nebo jinak. Časově tedy část operativního
materiálu může spadat do doby před započetím vlastního vyšetřování. Takto získaný materiál
sice nutně nemusí dokonale odrážet dobovou realitu, avšak (a to je možná důležitější) přesně
vyjadřuje to, jakým způsobem realitu vnímala sama Státní bezpečnost.
Další důležitou skupinou archiválií nacházející se v Archivu bezpečnostních složek jsou
dokumenty vzniklé činností Inspekce ministra vnitra. Jedním z úkolů této instituce bylo přešetřovat nezákonnosti, kterých se příslušníci StB dopouštěli v prvních letech komunistické diktatury. Toho docilovala zejména prováděním výslechů původních odsouzených (pochopitelně bez
použití předtím běžných krutých donucovacích prostředků) a příslušných členů bezpečnostních
sil. Dokumenty inspekce proto poměrně přesně popisují skutečný průběh vyšetřování daných
případů, a pomáhají tak odhalit jejich pozadí, mimo jiné například co do účasti tajných spolupracovníků.
Pro doplnění celkového obrazu byly využity také personální spisy jednotlivých příslušníků
Státní bezpečnosti, které se taktéž nacházejí v Archivu bezpečnostních složek (ABS).
Dále bylo čerpáno ze spisů Generální prokuratury, uložených v Národním archivu v Praze,
a konečně z dokumentů Státního soudu, oddělení Brno, které je možno studovat v Moravském
zemském archivu v Brně. Tyto archiválie, podobně jako výše zmíněné spisy Inspekce ministra
vnitra, někdy pomáhají odhalit skutečný průběh událostí, neboť se mezi nimi často nacházejí
výpovědi obviněných (méně zkreslené než ve vyšetřovacích spisech) i zainteresovaných příslušníků StB.
Všechny výše jmenované archiválie vznikly v dobách totalitního komunistického režimu
a jejich původcem byly organizace, které se různým způsobem a rozdílnou měrou podílely na
masové nezákonnosti a programové perzekuci v tomto smutném období českých dějin. Tím je
podmíněna také vypovídací hodnota drtivé většiny použitých pramenů – je přinejmenším pro2
3
4

BÍLEK, L.: Sonda do agenturní práce Státní bezpečnosti v prvních letech po únoru 1948. Brno 2010. (Diplomová
práce PdF MU.)
BÍLEK, L.: Vratislav Hladiš – odpůrce, pomahač i oběť komunistického režimu. In: Historie 2009. Sborník z prací
z 15. celostátní studentské vědecké konference konané ve dnech 8. a 9. dubna 2010 v Ústí nad Labem (v tisku).
BÍLEK, L.: Akce „Včela“. Likvidace údajné protistátní skupiny na Uherskobrodsku v roce 1951. Brno 2008. (Bakalářská práce PdF MU.)
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blematická. Podle toho bylo také k archiváliím přistupováno. Veškeré získané informace byly
neustále vzájemně konfrontovány a pokud možno racionálně hodnoceny, aby bylo možné podat
co nejpravděpodobnější obraz skutečnosti.5
I přes tuto snahu (nebo spíše právě díky ní) mnohdy nebylo možné dojít k jednoznačným
závěrům, a proto také na některých místech textu záměrně zdůrazňuji dvojznačný výklad některých pramenů nebo jejich neověřitelnost.
Vedle dokumentů, jejichž původcem byly orgány činné v trestním řízení (StB, prokuratura,
soudy), byly v rámci možností využity také archiválie místní samosprávy – obecní kronika obce
Týnec a spisy místního národního výboru (MNV) téže obce. Ty jsou uloženy ve fondech Státního okresního archivu Břeclav se sídlem v Mikulově.
Pro stručné vykreslení postavy poslance Antonína Bartoše jsem čerpal také ze stenografických záznamů ze schůzí Ústavodárného Národního shromáždění republiky Československé,
které jsou dostupné online na serveru Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna.
Teprve „na poslední chvíli“ se mi podařilo prostudovat velmi skrovné torzo písemností krajského sekretariátu národněsocialistické strany z let 1945 až 1948, které se nachází v Moravském
zemském archivu v Brně ve fondu G 484 (dosud nezpracovaný). Tyto dokumenty poskytly některé drobné detaily o některých osobách uvedených v předkládaném příspěvku, konkrétně
o jejich funkcích v národněsocialistické straně.
Někdy bývá při studiu nejnovějších dějin možné využít pro konfrontaci archivních pramenů
metodu oral history, tedy rozhovoru s pamětníky. To v tomto případě bylo možné jen ve velmi
omezené míře, neboť žádná v textu zmiňovaná osoba dnes již nežije. O své vzpomínky se tak se
mnou mohl podělit pouze syn ústřední postavy jmenované v nadpisu, pan Milan Melichar.
Tomuto pamětníkovi však na počátku padesátých let ještě nebylo ani osmnáct let, takže o popisovaných událostech příliš mnoho říci nemohl.
Uveďme ještě upřesnění k poznámkovému aparátu. V něm, u odkazů směřujících k archivním pramenům, byl volen takový způsob citací, který co nejpřesněji identifikuje typ dokumentu (výpověď, zpráva tajného spolupracovníka, interní zpráva StB), aby si čtenář mohl sám udělat představu o jeho hodnověrnosti. Proto je u některých poznámek uveden mimo jiné název
dokumentu a/nebo jeho datování.
Přejděme nyní k vlastní náplni studie. Začneme představením hlavní osoby – jihomoravského sedláka Jana Melichara. Melichar se narodil a žil ve vesnici Týnec (dnešní okres Hodonín),
nacházející se asi 10 km od Břeclavi. Vlastnil velké hospodářství, které podle vzpomínek svého
syna řídil velmi úspěšně, což bylo také v dokumentech StB ohodnoceno slovy: „Melichar, co se
ujal svého hospodářství, mu velice vzkvétalo, neboť hospodářství dobře rozumí a dovede jej dobře
vésti, se vším si dovede řádně zatočiti, že nemá žádných těžkostí a nesnází jako jiní zemědělci.“6
Před válkou i po ní se aktivně angažoval v politickém dění. Činný byl nejprve v republikánské (agrární) straně, která si v obci ve dvacátých a třicátých letech udržovala pozici druhé nejsilnější strany (po komunistické straně).7 Po válce, kdy republikánská strana nebyla obnovena,
vstoupil Melichar do strany národněsocialistické a vybudoval si v ní určité postavení – byl například členem krajského výkonného výboru.8 Podílel se také na družstevním hnutí jako člen něko5
6
7
8

Srov. TOMEK, P.: Svazek StB jako historický pramen. Soudobé dějiny, 2005, č. 1, s. 208–214.
Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), f. BN-V Vyšetřovací spisy Brno (dále jen BN-V), V 2038 Calábek
a spol., operativní materiál 2, č. l. 251.
Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově (dále jen SokA Břeclav), f. C 69 MNV Týnec, inv. č. 1, Kronika
obce Týnec 1922–1956.
Moravský zemský archiv v Brně (dále jen MZA), f. G 484 Československá strana národněsocialistická Zlín
(neuspořádáno), f. 4.
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lika družstev zemědělského charakteru, jednomu z nich také předsedal. Jako takový měl v okolních obcích i po celé Moravě mnoho známých. V osobním životě se nijak nevymykal běžnému
stavu – byl ženatý a měl tři děti.9
Za války nebyla jeho orientace jednoznačná. Na jednu stranu se podle svých vlastních slov
účastnil odboje,10 což sice týnecká obecní kronika nepotvrzuje, to ale Melicharovu účast nevylučuje (byla psána zpětně podle vzpomínek místních komunistů až v roce 1971). Na druhou stranu Melichar zůstal činným v některých protektorátních hospodářských organizacích (Domovina, Zemský svaz zemědělství a lesnictví). Vedoucí funkce, byť byl na ně navržen, zastávat
odmítal, i tak bylo jeho působení v těchto institucích po válce vnímáno jako nevhodné. I přesto
v prvních poválečných volbách v roce 1946 kandidoval do Národního shromáždění za stranu
národněsocialistickou, zvolen však nebyl.
Melichar patřil mezi čelné osobnosti obce a jako velmi úspěšný hospodář měl mezi ostatními
týneckými sedláky hlavní slovo. Jeho úloha asi nebyla nepodobná roli sedláka Františka z filmu
Vojtěcha Jasného Všichni dobří rodáci, což shodně tvrdí materiály StB („na zemědělce v obci
nemá žádný takový vliv jako právě on“) i jeho syn. Konkrétně se měl jeho vliv projevit při podepisování dodávkových smluv na zemědělské produkty na rok 1950, kdy Melichar odmítl podepsat dodávku v přidělené výši a ostatní sedláci jeho příklad následovali.11 Takto alespoň hovoří
Melicharův posudek z dílny StB, nutno ovšem podotknout, že například v materiálech týneckého místního národního výboru se žádný údaj o této věci neobjevuje, přestože jinak se o dodávkách zmiňují relativně podrobně.12
Jan Melichar se již záhy po únorovém komunistickém puči nechtěně dostal do kontaktu se
Státní bezpečností. V dubnu 1948 byl totiž zatčen a vyšetřován příslušníky StB v Uherském Hradišti. Státní bezpečnost předpokládala, že Melichar je napojen na skupinu nazvanou Gazda
a spol., kterou uherskohradišťská pobočka v této době vyšetřovala.13 I přes tvrdé výslechy Melichar jakoukoli spojitost s touto skupinou popřel.
Své vyšetřování Melichar později během jednoho z výslechů popsal takto: „V souvislosti
s Gazdou jsem byl vyslýchán celkem dvakrát, přičemž zejména druhý výslech byl se mnou prováděn velmi tvrdě – byl jsem pobit po celém těle, a tu já v tomto stavu, uchopil jsem židli, utrhl
od ní nohu a touto nohou jsem se ohnal po dvou příslušnících, kteří mě vyslýchali. Při tomto
mém druhém výslechu vstoupil do místnosti, v níž jsem byl vyšetřován, nějaký pán v civilu, o němž
jsem se později dozvěděl, že se jmenuje Hlavačka, a o němž jsem věděl, že je náčelníkem Státní
bezpečnosti, vyšetřovacího oddělení. Tento mě odvedl z místnosti, v níž jsem byl vyšetřován.“14
Ludvík Hlavačka,15 který po roce 1950 nastoupil velmi úspěšnou kariéru nejprve coby velitel Pohraniční stráže, později na školách ministerstva vnitra, byl v námi popisované době před9
10

11
12
13
14
15

ABS, f. BN-V, V 2038 Calábek a spol., vyšetřovací svazek 6.
Melichar svou účast na protifašistickém odboji také později (na počátku sedmdesátých let) podrobně popsal
v prohlášení, určeném snad pro Svaz protifašistických bojovníků. Zde uvedl, že poskytoval léky partyzánské skupině
na severu Moravy a podle možností shromažďoval spolu s dalšími osobami, sdruženými do tzv. trojek, zpravodajské
informace. Prohlášení se nachází ve vlastnictví pana Milana Melichara v Týnci (kopie u autora).
ABS, f. BN-V, V 2038 Calábek a spol., operativní materiál 2, č. l. 253.
SokA Břeclav, f. C 69 MNV Týnec, inv. č. 3, zápisy z rady MNV 1945–1952.
MZA, f. C 145 Státní soud, oddělení Brno, k. 311, inv. č. 1377, f. 496–498, vyjádření Jaroslava Turečka.
MZA, f. C 145 Státní soud, oddělení Brno, k. 311, inv. č. 1377, f. 505–506, protokol o výslechu Jana Melichara ze
dne 29. 4. 1957.
Ludvík Hlavačka (1911–2005) se narodil ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Po absolvování obecné školy a tří
tříd měšťanské školy se vyučil karosářem. Členem komunistické strany byl od roku 1930. Před druhou světovou válkou
a po jejím začátku pracoval v dělnických profesích, od roku 1944 až do osvobození byl vězněn. Některé informace
údajně ukazují na to, že byl konfidentem gestapa. V roce 1945 se stal orgánem Zemského odboru bezpečnosti v Uherském Hradišti. Tam se stal v březnu 1948 přednostou oblastní úřadovny StB a později krajským velitelem zdejšího
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nostou uherskohradišťského velitelství (po vytvoření krajských velitelství StB v lednu 1949
krajským velitelem). Při jiném výslechu Melichar o tomto svém prvním setkání s Hlavačkou
doplnil: „Počal jsem si stěžovati, že nejsem si vědom nějakého provinění, a prosil jsem ho, aby
se mě ujal. Po delší politické diskusi s panem přednostou, který chtěl znáti můj osobní názor na
politickou situaci, položil mně konkrétní otázku, jak se chci zapojit do příštího politického a hospodářského života. Řekl jsem mu, že je mně jasné, že jsem udělal chybu tím, že jsem jako bývalý agrárník vstoupil do strany národněsocialistické, a že mám jen jedno přání – být dobrým spolupracovníkem v dnešním hospodářském i politickém životě těch lidí, kteří po únoru nastupují
cestu k socialismu. Přednosta mně na to odpověděl: ‚Já mám pro vás jinou práci. Abych vás
mohl nechat v kriminále, tak mám dost dokladů k vašemu zatčení.‘ Když jsem ho požádal o sdělení, co po mě bude požadovati, řekl, že chce ve mně získat spolupracovníka pro StB a tato práce
bude spočívat v následujícím: ‚Znáte velmi dobře osoby uherskohradišťského okresu, které byly
dříve význačnými činiteli v hnutí agrárním nebo národněsocialistickém a dnes stojí stoprocentně proti dnešnímu zřízení.‘ Když jsem měl námitky, že mnozí z nich jsou moji osobní přátelé, že
bych nikdy proti nim nemohl vystoupit jako svědek u soudu, odpověděl mně, že StB toto po mně
nežádá, ale chce, abych řekl, které osoby jsou podezřelé z protistátní činnosti, a StB si s osobami další zařídí. Tím by byl můj úkol v tom smyslu splněn, a jestli nechci, mám na vybranou vrátit
se do vězeňské cely. S návrhem o spolupráci jsem souhlasil a přednosta mně dal ihned úkoly:
‚Budete vystupovat jako zarytý nepřítel tohoto režimu a jako reakcionář se budete snažit získat
zprávy od osob, které jsou proti tomuto státu nepřátelsky zaměřeny. Nesmíte se bát mluvit a třeba nám i nadávat a můžete mluvit, co chcete, jen abychom odkryli osoby, které budou proti státu
pracovat. […] Dříve, než jsem od přednosty odešel, nechal mě podepsat slib spolupráce, kde
bylo mimo mého vlastnoručního podpisu vepsáno heslo ‚Dítě, mám ho rád‘, kterým měly býti
podepisovány zprávy mnou odesílané.“16
Melichar také popsal, jak měl získané zprávy předávat: „Veškeré zprávy jsem měl zasílat
Hlavačkovi, a to na adresu Jan Křivák, kamenosochařství Staré Město, přičemž toto měla být
adresa vnější a uvnitř měla být další obálka, nadepsaná: ‚Pro pana Jaška‘. V této vnitřní obálce pak měla být zpráva posílaná pro Hlavačku.“17
Ještě tentýž den pak byl Melichar propuštěn na svobodu. Stručně jsme o jeho zavázání informováni také přímo od Hlavačky: „Jan Melichar byl zatčen za únorových událostí 1948 pro
podezření z protistátní činnosti současně s jinými funkcionáři národněsocialistické strany v gottwaldovském kraji […] a pro podezření ze spolupráce s Gestapem za okupace. Velitelství Státní
bezpečnosti vydalo tenkráte všeobecný pokyn, aby kde nebude přímých důkazů proti jednotlivým
zatčeným nebo zadrženým funkcionářům reakčních politických stran, byli v nejširším měřítku
vázáni ke spolupráci. Vzhledem k tomu bylo několik osob takto zavázáno, mezi nimi Jan Melichar z Týnce.“18

16
17
18

krajského velitelství StB. Vytvořil velmi úspěšnou dvojici s Jaroslavem Turečkem, vedoucím 1. oddělení Hlavačkova krajského velitelství. V červnu 1949 byl Hlavačka postřelen během zatýkání nepřátelského agenta, o něco později
obvinil Turečka, který se na akci také podílel, z neposkytnutí pomoci. Mezi oběma muži tak vyrostlo nepřátelství,
které ukončil až Hlavačkův odchod do vyšších funkcí a Turečkovo propuštění. V říjnu 1950 se Hlavačka stal velitelem
Pohraniční stráže, později působil na vysokých funkcích v ministerstvu vnitra a na vojenských učilištích. Blíže viz
ABS, f. Personální spisy ministerstva vnitra (dále jen Personální spisy), spis ev. č. 3741/11 Ludvík Hlavačka.
ABS, f. BN-V, V 2038 Calábek a spol., operativní materiál 2, č. l. 297–301, protokol o výslechu Jana Melichara ze
dne 20. 6. 1952.
MZA, f. C 145 Státní soud, oddělení Brno, k. 311, inv. č. 1377, f. 505–506, protokol o výslechu Jana Melichara ze
dne 29. 4. 1957.
ABS, f. BN-V, V 2038 Calábek a spol., operativní materiál 2, č. l. 303, dokument „Melichar Jan, rolník v Týnci, okr.
Břeclav – šetření“ ze dne 30. 7. 1952.
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Z popsaného průběhu Melicharova zavázání ke spolupráci je zřejmé, že přesně odpovídalo
standardu roku 1948. To znamená, že (na rozdíl od doby pozdější) nebylo předem nijak připravováno.19 Příslušníkům StB nešlo konkrétně o Melichara, spíše se pouze pokoušeli splnit pokyny, které dostali od svých nadřízených, to znamená získat co nejvíce spolupracovníků.
Jak se však Melicharova spolupráce se Státní bezpečností, konkrétně s Ludvíkem Hlavačkou, dále vyvíjela? V tomto ohledu můžeme čerpat ze dvou zdrojů. Jde jednak o pozdější
vyjádření zainteresovaných příslušníků Bezpečnosti (Ludvíka Hlavačky a Jaroslava Turečka,
osobou druhého z nich se budeme zabývat podrobněji jinde), jednak o výpovědi a písemná
vyjádření samotného Melichara, pocházející z doby tří i více let po popisovaných událostech.
Oba zdroje se shodují v tom, že jedním z prvních úkolů, které Melichar od svého řídícího orgánu
(tj. od Hlavačky) dostal, bylo zjistit informace o činnosti Antonína Bartoše, bývalého národněsocialistického poslance, pocházejícího z Břeclavska. Na tohoto muže se pozornost uherskohradišťské pobočky StB obzvláště zaměřovala, jednalo se totiž o jednoho z nejaktivnějších a na
veřejnosti také nejznámějších odpůrců komunistů v daném regionu, a to jak v době před únorem
1948, tak i po něm. Osobnost Antonína Bartoše, jednoho z velmi aktivních představitelů zahraniční části protikomunistického odboje v prvních letech studené války, na své komplexní biografické zpracování zatím čeká,20 proto na následujících řádcích věnujeme alespoň omezenou
pozornost jeho kariéře v námi sledovaném období.
Antonín Bartoš (1910–1998) krátce po vypuknutí války uprchl do Francie, kde vstoupil do
československé zahraniční jednotky, se kterou se později ocitl v Británii. Tam získal důstojnickou hodnost a v roce 1944 byl vyslán jako velitel výsadkové skupiny Clay-Eva na Moravu. Po
úspěšném seskoku s celou svou skupinou vybudoval na jižní a východní Moravě rozsáhlou ilegální zpravodajskou a vojenskou organizaci.21 Po osvobození vstoupil jako národní socialista
(člen strany od roku 1937) do veřejného života a ve volbách v roce 1946 byl zvolen poslancem
Národního shromáždění za kraj uherskohradišťský. Při výkonu svého mandátu často ostře
a veřejně vystupoval proti politice komunistické strany, díky čemuž se již v této době dostal do
hledáčku Státní bezpečnosti. Rozruch způsobila například jeho řeč v parlamentu v červenci
1947, v níž nevybíravými slovy odsoudil praktiky ředitele znárodněného koncernu Baťa ve
Zlíně a zároveň poslance za komunistickou stranu Ivana Holého. V projevu hovořil o „politickém teroru v národním podniku“ a mimo jiné řekl: „Doposud veškeré obsazování vedoucích
a odpovědných míst se dělo výhradně na podkladě politické legitimace, machiavelistickým způsobem, užitím denunciantů, lstí, osočením, ztrátou důvěry, restrikcí a organizací a všemi
možnými způsoby, jen aby se dosáhlo toho: nekomunista musí odejít se svého místa pod tlakem,
anebo způsobem tak zvaným ‚dobrovolným‘. To znamená, že se zavolá před trestní komisi, kde
se mu řekne: Buď podepíšeš a dostaneš na tři měsíce ještě plat, anebo nepodepíšeš a poletíš.“22
19
20

21
22

Blíže viz BÍLEK, L.: Sonda do agenturní práce Státní bezpečnosti v prvních letech po únoru 1948. Brno 2010 (Diplomová práce PdF MU), s. 11n.
Částečnou výjimku představuje dvoustránkový životopis, připojený k reedici Bartošovy knihy o jeho výsadku za
druhé světové války (viz následující poznámka) a dokument České televize Major Antonín Bartoš z cyklu Lidé, kteří
k nám patří (režie Jan Mudra, 1993), který jsem však neměl možnost zhlédnout, a tudíž jej nemohu hodnotit.
K tomu blíže BARTOŠ, A. – KUNC, R. – JELÍNEK, Z.: Clay-Eva volá Londýn… Hlášení z let 1939–1945. Praha
1992.
Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé, Stenoprotokoly, 67. schůze 11. července 1947 [online]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/067schuz/s067026.htm [cit. 1. 9. 2011]. O citovaném projevu A. Bartoše se zmiňuje také J. Pospíšil (POSPÍŠIL,
J.: Hyeny. Vizovice 2002, s. 233–234), ovšem s určitými nepřesnostmi. Pospíšil tvrdí, že závěrečná zpráva z kontroly
národního podniku Baťa, kterou po Bartošově projevu uskutečnila parlamentní komise, byla v Ústavodárném Národním shromáždění přednesena 24. března 1948. V tento den však sněmovna vůbec nezasedala. Zpráva byla přednesena až 7. dubna na 102. schůzi, jak správně konstatuje nepodepsaný autor článku na webových stránkách Clay-Eva.
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Také přímo v regionu jihovýchodní Moravy Bartoš kritizoval některé nové rysy v poválečné
politice. Podle informací StB měl například v listopadu 1947 na schůzi národněsocialistické strany v Otrokovicích prohlásit, že „povolali do Národní fronty Ú[střední] R[adu] O[dborů], generála Svobodu, odbojáře, partyzány, za chvíli by mohli zase přijít hasiči nebo nějací chovatelé,
že chtějí být v Národní frontě“. Dále se také vyjádřil k avizované hospodářské pomoci Sovětského svazu: „Z Ruska žádná pšenice nedošla a víme, kdy přijde. Až v dubnu před volbami.“
Na základě těchto výroků dal podle archivního materiálu ministr vnitra pokyn uherskohradišťské pobočce StB, aby připravila návrh na Bartošovo trestní stíhání.23
Bartoš byl krátce po únorových událostech skutečně zatčen (přesný důvod dnes již neznáme)
a internován. Podařilo se mu však uprchnout24 a spolu s rodinou odejít do zahraničí, kde se
v roce 1949 zapojil do činnosti Rady svobodného Československa a exilové zpravodajské služby generála Moravce. V zahraničí vystupoval pod krycím jménem Braun a Brauner. Z československých exulantů v uprchlických táborech organizoval skupiny, pověřené tajně se navrátit
do Československa a zde provádět ekonomickou a vojenskou špionáž a převádět uprchlíky přes
hranice.25 Materiály Státní bezpečnosti hovoří také o úkolu připravovat sabotáže. Bartošův způsob práce však byl (opět podle informací StB) nakonec shledán zbytečně riskantním a krutým
(většina jím vyslaných kurýrů měla být pozatýkána), takže byl nucen svoji činnost v roce 1952
ukončit.26 To však mohlo být způsobeno postupným útlumem činnosti všech československých
exilových zpravodajských skupin, který souvisel se změnou taktiky výzvědných služeb západních velmocí. Hranice byly totiž stále dokonaleji zabezpečovány, organizovaný domácí protikomunistický odboj slábl a starý způsob vysílání agentů do Československa tak přestával být efektivní.27
Ať už byl důvod jakýkoli, v srpnu 1952 Antonín Bartoš přesídlil z Německa do USA a usadil se v New Yorku, kde v roce 1998 zemřel a kde je i pochován.28
Vraťme se ale do období přelomu čtyřicátých a padesátých let. Zřejmě nezávisle na Bartošově skutečné činnosti se brzy po jeho emigraci začaly po jihovýchodní Moravě šířit zvěsti
o tom, že se stejně jako za války tajně vrátil do Československa a organizuje odbojové skupiny
(tyto zvěsti sehrály úlohu mimo jiné při konstrukci odbojové skupiny kolem Petra Křivky).29

23
24

25

26
27
28
29

(Clay-Eva. Poslanecká činnost Antonína Bartoše v letech 1945–1948 [online]. Dostupné z: http://clayeva.cz/?page_id=523 [cit. 1. 9. 2011]. Pospíšil rovněž nesprávně udává, že „k výsledkům šetření promluvili komunističtí poslanci Vala a Harus“, ve skutečnosti však v rozpravě promluvili poslanci Kliment a Nedoma. První ze zmiňovaných poslanců se navíc jmenoval Valo, nikoli Vala. Viz: Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé, Stenoprotokoly, 102. schůze 7. dubna 1948 [online].
Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/102schuz/s102006.htm [cit. 1. 9. 2011].
ABS, f. 305 (Ústředna Státní bezpečnosti), inv. č. 305-61-2.
Podle článku uveřejněného na zpravodajském serveru Idnes.cz, který zřejmě čerpá z rozhovoru s Bartošovým synem,
byl Antonín Bartoš internován v „budově radnice“, odkud se mu podařilo utéct z okna toalet. NAVARA, L.: Odbojář
Bartoš by oslavil stovku. Díky výcviku parašutisty utekl i komunistům. Idnes.cz/zprávy [online]. Dostupné
z: http://zpravy.idnes.cz/odbojar-bartos-by-slavil-stovku-diky-vycviku-parasutisty-utekl-i-komunistum-1x4-/domaci.
aspx?c=A100914_1449625_domaci_jw [cit. 1. 9. 2011].
O Bartošově činnosti v Moravcově zpravodajské skupině se stručně zmiňuje Karel Pacner (PACNER, K.:
Československo ve zvláštních službách. Pohledy do historie československých výzvědných služeb 1914–1989. Díl III.
Praha 2002, s. 307–308, 318, 323) a také Karel Kaplan (KAPLAN, K.: Poúnorový exil 1948–49. Liberec 2007, pozn.
41 a 42 na s. 160 a 161).
ABS, f. 305 Ústředna Státní bezpečnosti, inv. č. 305-61-2.
PACNER, K.: Československo ve zvláštních službách. Pohledy do historie československých výzvědných služeb
1914–1989. Díl III. Praha 2002, s. 232.
BARTOŠ, A. – KUNC, R. – JELÍNEK, Z.: Clay-Eva volá Londýn… Hlášení z let 1939–1945. Praha 1992, s. 261.
Základní informace o skupině Petra Křivky přináší PEJČOCH, I.: Vojenské osoby popravené v období politických procesů v Československu v letech 1948–1955. Praha 2009, s. 116–119. Dále také viz BARTOŠOVÁ, Š.: Akce „Tábor“.
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Dokumenty Státní bezpečnosti se však na jeho údajnou přítomnost v Československu dívaly
značně skepticky, a podle všeho oprávněně: „Antonín Bartoš se vyskytuje ve výpovědích spíš
jako vysněná osoba, která má přijíti ze zahraničí a převzíti vedení organizace. Někteří funkcionáři předstírali, že Bartoš je již v ČSR, nebo že s ním již mluvili, aby snáze získali lidi pro spolupráci, ale Bartoš ve skutečnosti od svého útěku v ČSR nikdy nebyl a nikdo s ním z těchto osob
nemluvil.“30
To však pochopitelně neznamená, že by osoba bývalého velitele anglického výsadku československé bezpečností orgány nezajímala. Naopak, jak uvádí Karel Kaplan, ministerstvo vnitra
věnovalo Bartošovi a některým dalším spolupracovníkům generála Moravce zvláštní péči.31
Zřejmě proto také Jan Melichar, bývalý Bartošův spolustraník, dostal v rámci své spolupráce se
Státní bezpečností za úkol zjišťovat informace právě o tomto uprchlém poslanci.
Podle své vlastní výpovědi se Melichar pokoušel zadaný úkol splnit, protože však nic podstatného nezjistil, nemohl sdělit svému řídícímu orgánu Hlavačkovi nic zásadního, kromě drobností, které prý v písemné podobě zaslal na stanovenou adresu.32
Rovněž další úkoly, které mu byly uloženy, Melichar podle svých vyjádření plnil – navštěvoval některé z lidí, které znal, zjišťoval, zda nepracují proti režimu, a své poznatky hlásil Hlavačkovi.33
Ludvík Hlavačka však nedlouho po Melicharově zavázání dospěl k názoru, že jeho spolupracovník ve svých zprávách část informací záměrně zamlčuje. Po dohodě s velitelem 1. oddělení uherskohradišťského velitelství Jaroslavem Turečkem34 se Hlavačka rozhodl, že Melichara
začne kontrolovat. Příležitost k tomu dostal v zápětí. Do zorného pole uherskohradišťské StB se
totiž dostal další sedlák z východní Moravy a Melicharův známý ze zrušené agrární strany
– Bedřich Čačka35 z Kvítkovic u Zlína. Jaroslav Tureček proto začal Čačku navštěvovat a vystupoval před ním jako „Jindra Janík“, příslušník zpravodajské služby ze Západu.36 Po několika

30
31
32
33

34

35

36

Případ Albert Hauptmann a spol. Zformování, činnost a likvidace protistátní skupiny na Slovácku v roce 1949. Brno
2010. (Diplomová práce FF MU).
ABS, f. Z – Mapy zpráv zpracované studijním ústavem, inv. č. Z-10-8.
KAPLAN, K.: Poúnorový exil 1948–49. Liberec 2007, s. 160.
MZA, f. C 145 Státní soud, oddělení Brno, k. 311, inv. č. 1377, f. 505–506, protokol o výslechu Jana Melichara ze
dne 29. 4. 1957.
Tamtéž. Dále také ABS, f. BN-V, V 2038 Calábek a spol., operativní materiál 2, č. l. 136–140, protokol o výslechu
Jana Melichara ze dne 20. 6. 1952; ABS, f. A 8/1 Inspekce ministra vnitra, inv. č. 1405 Jan Melichar, č. l. 45, protokol
o výslechu Jana Melichara ze dne 30. 6. 1965.
Jaroslav Tureček (1912–?) se narodil v Topolné (okr. Uherské Hradiště) v dělnické rodině jako jeden ze sedmi
sourozenců. Vychodil pět tříd obecné školy a tři třídy měšťanské školy. Vyučil se elektromontérem. V roce 1938
vstoupil do KSČ. Až do roku 1943 pracoval v různých dělnických profesích. Za války byl v letech 1943 a 1944
vězněn, později propuštěn. V roce 1945 se účastnil odboje ve skupině Jana Žižky z Trocnova. Těsně po válce vstoupil
do Sboru národní bezpečnosti. Od března 1947 působil u druhého oddělení Zemského odboru bezpečnosti Brno,
oddělení Uherské Hradiště, jako orgán kontrarozvědky. V říjnu 1949 byl jmenován podporučíkem. V letech
1949–1950 vytvářel z odpůrců komunistického režimu tzv. kontrolní sítě v tehdejším Gottwaldovském kraji, a to tím
způsobem, že se vydával za agenta nejčastěji francouzské výzvědné služby. Vystupoval pod jménem Jindra Janík nebo
Jindra Tabara. Svou činností přivedl do vězení desítky osob. Na konci roku 1950 došlo mezi Turečkem a krajským
velitelem Hlavačkou k neshodám. U Turečka navíc vyšlo najevo, že několikrát (snad úmyslně) dal osobám, s nimiž
se stýkal jako údajný agent ze Západu, najevo, že je ve skutečnosti pracovníkem StB. V polovině roku 1951 byl ze
Státní bezpečnosti propuštěn. Blíže viz: ABS, f. Personální spisy, spis ev. č. 1042/25 Jaroslav Tureček.
Bedřich Čačka (1906–?) se narodil v Kvítkovicích (okr. Zlín). Pracoval původně zemědělec, později dělník. V letech
1945 až 1948 působil jako funkcionář národněsocialistické strany (člen krajského výkonného výboru a rady Okresního národního výboru ve Zlíně). Další údaje nebyly nezjištěny.
Pro další poznatky o podobných Turečkových aktivitách na jihovýchodní Moravě přináší POSPÍŠIL, J.: Hyeny v akci.
Vizovice 2003, zejm. s. 336–341; také ŠEDIVÝ, Z. F.: Světlana. I. čsl. partyzánská brigáda Jana Žižky z Trocnova
ve třetím odboji. Vimperk 1997, s. 26 a n.
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takových návštěvách se Turečkovi podařilo Čačku přesvědčit, aby jej seznámil právě s Melicharem. Protože však Čačka a Melichar žili poměrně daleko od sebe, musel se Tureček spokojit pouze s tím, že Čačka Melicharovi zaslal dopis, v němž oznamoval, že má očekávat návštěvu. K ní také někdy v létě 1949 skutečně došlo.
Melichar později své první setkání s Turečkem popsal tím způsobem, že jej doma navštívil
neznámý muž, který byl „velmi slušný, obyčejně upravený, nenápadný, menší postavy. Velmi
hovorný – tázal se na rodinu, práci v hospodářství, děti a odešel. […] Řekl, že za 14 dní přijde
zase, jestli může.“37 Ke své smůle Melichar proti dalšímu setkání nic nenamítal, takže Turečkovy návštěvy v Týnci pokračovaly.
V líčení toho, co se dělo od prvního setkání Melichara a Turečka, se však oba zmiňované zdroje, hovořící o Melicharově činnosti, v zásadě rozcházejí. Vyjádření Hlavačky a Turečka popisují
další události tak, že Melichar svoji spolupráci se Státní bezpečností zcela sabotoval a Hlavačkovi podával pouze neurčité a zavádějící zprávy, přičemž to nejdůležitější zamlčoval.38 Zároveň si
Hlavačka i Tureček byli jisti tím, že Melichar, Čačka i další lidé, se kterými se Tureček stýkal pod
smyšleným jménem, naprosto věří tomu, že jednají se zpravodajcem ze Západu. V tomto smyslu
hovoří také další dokumenty z provenience StB. Ve svazku sdružujícím mapy zpráv zpracované
studijním ústavem ministerstva vnitra k různým osobám se v části věnované právě Antonínu Bartošovi dochoval nedatovaný výpis zprávy Krajského velitelství v Uherském Hradišti, v němž je
uvedeno: „Jan Melichar […] byl podezřelý z protistátní činnosti, ale jelikož nebylo dosti důkazů,
byl propuštěn a byl zavázán ke spolupráci s StB v Uherském Hradišti. Podal několik zpráv
nevalného významu, ale zavázal se, že vypátrá pobyt bývalého poslance Bartoše a že se napojí do
jeho skupiny. Šetřením však bylo zjištěno, že spolupráci jen předstírá, ale sám pracoval ilegálně
a byl napojen na bývalého poslance Bartoše, který již uprchl do zahraničí.“39
Ke Hlavačkovým a Turečkovým vyjádřením je vhodné podotknout, že v době, kdy byli na
skutečnosti související s Melicharovou spoluprací dotazováni (ať už vyšetřujícími orgány StB
nebo soudem), ani jeden z nich již na velitelství StB v Uherském Hradišti nesloužil – Ludvík
Hlavačka působil v různých vyšších funkcích na ministerstvu vnitra a Jaroslav Tureček byl z řad
StB propuštěn. Celá kauza Melicharovy spolupráce tak pro oba v těchto dobách představovala
patrně jen velmi okrajovou záležitost, takže jejich vyjádření jsou poměrně stručná.
Na rozdíl od interních dokumentů Bezpečnosti a v rozporu s vyjádřeními obou jmenovaných
příslušníků svědčí doznání Jana Melichara i výpovědi některých dalších osob pro to, že Melichar se o spolupráci pokoušel a v Turečkovi od začátku viděl příslušníka StB, takže vše, co Turečkovi řekl, považoval za oznámené československým bezpečnostním orgánům, a tedy za plnění
svých povinností jako tajného spolupracovníka StB. Melicharových výpovědí na toto téma existuje řada,40 a to z různých časových období (vyšetřování, obnova trestního řízení a žádost
o rehabilitaci), přičemž v jeho případě se pochopitelně jednalo o věc nesmírně důležitou, na níž
záležel celý jeho další život.
37
38

39
40

Národní archiv (dále jen NA), f. Generální prokuratura (neuspořádáno), spis značky T 866/51, část 143, dopis Jana
Melichara adresovaný Generální prokuratuře.
ABS, f. A 8/1 Inspekce ministra vnitra, inv. č. 1405 Jan Melichar, č. l. 51-52, protokol o výslechu Ludvíka Hlavačky
ze dne 7. 7. 1965; dále ABS, f. A 8/1 Inspekce ministra vnitra, inv. č. 1405 Jan Melichar, č. l. 54–56, protokol
o výslechu Jaroslava Turečka ze dne 1. 7. 1965; dále ABS, f. BN-V, V 2038 Calábek a spol., operativní materiál 2,
č. l. 142–144, vyjádření Ludvíka Hlavačky ze dne 30. 7. 1952; dále ABS, f. BN-V, V 2038 Calábek a spol., operativní
materiál 2, č. l. 145–146, protokol o výslechu Jaroslava Turečka ze dne 19. 8. 1952.
ABS, f. Z – Mapy zpráv zpracované studijním ústavem, inv. č. Z-10-8.
ABS, f. A 8/1 Inspekce ministra vnitra, inv. č. 1405 Jan Melichar, č. l. 45–50, protokol o výslechu Jana Melichara ze
dne 30. 6. 1965. Dále NA, f. Generální prokuratura (neuspořádáno), spis značky T 866/51, část 143, vlastnoručně
psaná žádost Jana Melichara adresovaná generální prokuratuře.
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Dnes je už téměř nemožné rozhodnout, jak se celá věc ve skutečnosti udála. Nejpravděpodobněji působí možnost, která v podstatě kombinuje obě verze událostí. Zdá se totiž, že Melichar si postupně odvodil, že Tureček je ve skutečnosti příslušníkem StB (byť mu zpočátku důvěřoval), Hlavačka ani Tureček to však nepoznali a dále Melichara považovali za člověka, který
je pod rouškou spolupráce se Státní bezpečností ochoten pracovat proti komunistickému režimu.
Vyloučit však nelze ani možnost, že Melichar Turečka za zahraničního rozvědčíka považoval až
do konce a teprve po svém zatčení si uvědomil, o koho se jedná, a na tomto faktu pak postavil
svoji obhajobu.
Podle Melicharových výpovědí ihned po prvním setkání s Turečkem o všem informoval Hlavačku, a dokonce si s Turečkem umluvil schůzku, o které řekl i Hlavačkovi. Ten si podle Melichara během schůzky Turečka z povzdálí prohlédl, a protože nic nepodnikl a dále se o věci nevyjádřil, Melichar si údajně potvrdil, že v případě Turečka se jedná o příslušníka StB. V některých
výpovědích Melichar uváděl i další důkazy, které jej údajně přesvědčily o tom, že Tureček je ve
skutečnosti příslušníkem StB – viděl prý u něj legitimaci StB (dokonce byl schopen zopakovat
její číslo), jindy prý zahlédl Turečka a Hlavačku procházet se společně po Starém Městě. Hlavačka však vždy výslovně uváděl, že Melichar veškeré informace ohledně jakéhokoli styku
s Turečkem zamlčoval.41
Ať už byl skutečný vztah Melichara k Turečkovi alias Janíkovi jakýkoli, samotný Tureček si
byl jistý tím, že Melichar jej považuje za příslušníka západní rozvědky, jemuž lze důvěřovat.
Svědčí o tom množství písemných záznamů, které Tureček o svých schůzkách s Melicharem
vypracovával a které zůstaly zachovány v rámci vyšetřovacího svazku ke skupině Včela.
Z těchto hlášení a také z Turečkových pozdějších výpovědí víme, že jej Melichar (na Turečkovu žádost) seznámil s několika svými známými z Týnce a Hodonína. Příslušník StB z těchto lidí postupně vybudoval jednu z tzv. „kontrolních sítí“ – získával si jejich důvěru a jejich prostřednictvím pak shromažďoval poznatky o protirežimních aktivitách v širokém okolí.42
Tímto způsobem se Tureček seznámil například s MUDr. Oldřichem Kolářem,43 lékařem
z Hodonína. Později se o tom zmínil takto: „Pamatuji se, že při jedné schůzce s Melicharem tento mně prohlásil, že žádná ilegální činnost na Hodonínsku nemůže se obejít bez tamního lékaře
MUDr. Koláře, a doporučil mi, abych s ním vešel do styku.“44
Melichar i doktor Kolář se zřejmě zpočátku pokoušeli být vůči údajnému západnímu agentovi obezřetní. Tureček tak v jednom ze svých prvních hlášení musel konstatovat: „Dosud se
nedá odhadnout, s kým je jak Melichar, tak i Dr. Kolář ve styku. Přesto, že Melichar mně již dost
důvěřuje, nesdělil mně dosud veškeré poznatky o své činnosti, jakož i o činnosti Dr. Koláře.“45
Postupně si však Tureček vydobyl důvěru jak u Melichara, tak u Koláře, takže mohl být
informován o řadě protirežimních aktivit. Pravdivost i závažnost těchto informací můžeme po
šedesáti letech posoudit jen velmi těžko, i přesto je zde uvedeme, často totiž mají přímou souvislost s jinými (často rozsáhlými) protirežimními skupinami, které v té době působily na růz41

42
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44
45

ABS, f. A 8/1 Inspekce ministra vnitra, inv. č. 1405 Jan Melichar, č. l. 51–52, protokol o výslechu Ludvíka Hlavačky
ze dne 7. 7. 1965, dále ABS, f. BN-V, V 2038 Calábek a spol., operativní materiál 2, č. l. 142–144, vyjádření Ludvíka Hlavačky ze dne 30. 7. 1952.
Blíže k tzv. kontrolním sítím MÁLEK, J.: Metody Státní bezpečnosti na likvidaci třetího odboje v letech 1948–1953. In:
CUHRA, J. – VEBER, V. (ed.): Za svobodu a demokracii. Díl I. Odpor proti komunistické moci. Praha 1999, s. 60–81.
Oldřich Kolář (1899–?) se narodil v Letovicích (okr. Blansko). Od roku 1933 žil v Hodoníně, před tím údajně působil v plicním sanatoriu ve Vysokých Tatrách. V Hodoníně pracoval jako praktický a podnikový lékař, specializoval se
na plicní choroby. Ve třicátých letech i v období 1945 až 1948 se angažoval v národněsocialistické straně (člen krajského výkonného výboru).
MZA, f. C 145 Státní soud, oddělení Brno, k. 311, inv. č. 1377, f. 496–498, vyjádření Jaroslava Turečka.
ABS, f. BN-V, V 2038 Calábek a spol., operativní materiál 2, č. l. 241, Úřední záznam č. 25/1949 ze dne 28. 2. 1949.
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ných místech Československa. Činnost těchto skupin často není doposud podrobněji popsána
(takže otázka podílu Státní bezpečnosti na jejich vzniku a fungování může být otevřená), a lze
tudíž považovat za vhodné publikovat i drobnější zmínky o nich, aby jednou mohl být podán
přesnější obraz o této problematice.
V této souvislosti se jako zajímavá jeví informace, kterou Tureček získal od Melichara a doktora Koláře zřejmě jako jednu z prvních, totiž že druhý jmenovaný se 20. února 1949 účastnil schůzky „skupiny kolem generála Kutlvašra“, která měla proběhnout na kterési chatě na Javořině.46
Vzhledem k tomu, že generál Karel Kutlvašr i většina osob z „jeho“ skupiny byli zatčeni již
v prosinci předcházejícího roku, mohlo by se jednat spíše o schůzku osob některé ze skupin dnes
označovaných Praha-Žatec. Jedním z údajných cílů těchto skupin během převratu, který měly
podle StB připravovat na datum 5. března 1949, bylo právě osvobození generála Kutlvašra
z pankrácké věznice a jeho dosazení do čela povstání.47 Schůzka některých účastníků příprav
tohoto povstání na východomoravské Javořině nemusí nutně působit zcela nesmyslně, neboť jak
dokládají vyšetřovací spisy tzv. akce Norbert48 (takto byla likvidace údajných pučistů Státní
bezpečností nazvána) a tzv. akce Včela, okrajově se na „přípravách“ povstání podílely také dvě
osoby z Uherskobrodska, konkrétně z malé obce Bánov, a sice malíř pokojů Bohumil Vystrčil
a okresní tajemník socialistické strany Alois Hrabalík (o něm se podrobněji zmíníme dále).
Na druhou stranu, zprávu o zatčení generála Kutlvašra, hrdiny pražského květnového
povstání z roku 1945, vysílalo už 3. února rádio49 a Melichar a Kolář si mohli účast na schůzce
protirežimní organizace jednoduše vymyslet (nebo alespoň značně přibájit), aby se před Turečkem alias Jindrou coby západním zpravodajským důstojníkem ukázali zajímavější.
Další akcí, o níž se v souvislosti s činností Jana Melichara dovídáme, je využití Turečkovy
„kontrolní sítě“ kolem týneckého sedláka pro krytí jedné ze zpravodajských akcí, kterou uherskohradišťské velitelství StB (nejspíše po dohodě s pražskou centrálou) provedlo v dosud okupovaném Rakousku proti představitelům československého exilu.50
Tureček se o této operaci zmínil v roce 1957 vyslýchajícímu soudci v rámci obnovy trestního
řízení proti skupině Včela: „Jistý Kundera, bývalý tajemník národněsocialistické strany (spolupracovník s. Hlavačky) byl pověřen s. Hlavačkou, aby odešel do Rakouska, kde se měl snažit
dostat mezi činitele agrární skupiny žijící v zahraničí (Zelená internacionála), kde si měl získat
naprostou důvěru. Kundera byl tenkrát poslán za Bedřichem Čačkou, aby mu umožnil cestu do
zahraničí. Jelikož jsem byl už předtím s Čačkou ve styku jako orgán cizí zpravodajské služby,
požádal mě tento, zda bych mohl Kunderu dopravit bezpečně do Vídně. Podle dohody s krajským
velitelem Hlavačkou byl Kundera mnou převzat od Čačky, převezen vlakem do Břeclavi a odtud
orgány břeclavské StB dopraven do Rakouska. Po několika měsících byl Kundera zatčen při přechodu našich státních hranic z Rakouska a odtud dopraven na naše KV StB, kde si jej s. Hlavačka osobně vyslýchal, pokud se týkalo jeho činnosti ve Vídni.“51
46
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ABS, f. BN-V, V 2038 Calábek a spol., operativní materiál 2, č. l. 238 a 241.
PEJČOCH, I.: „Akce Praha – Žatec“. Údajný pokus o vojenský protikomunistický puč. Historie a vojenství, 2010,
č. 2, s. 33–51.
ABS, f. MV-V Vyšetřovací spisy – Centrála, V 6147 Miloslav Jebavý a spol.
Tuto informaci alespoň uvádějí J. Slanina a Z. Vališ ve své publikaci, z kontextu však není zcela zřejmé, zda se jednalo o oficiální zprávu československého rozhlasu, nebo zda zprávu vysílala některá stanice ze Západu. Viz
SLANINA, J. – VALIŠ, Z.: Generál Karel Kutlvašr. Praha 1993, s. 86.
Zpravodajská a kontrašpionážní činnost československých tajných služeb v zahraničí ve sledovaném období doposud
nebyla podrobněji zpracována. O některých aspektech jejich činnosti se zmiňuje Dalibor Státník. Viz STÁTNÍK, D.:
Československé zpravodajské hry v Rakousku v počátcích studené války: exilové skupiny, západní výzvědné služby
a jejich infiltrace československými agenty. Soudobé dějiny, 2003, č. 4, s. 487–518. Zde také odkazy na další literaturu.
MZA, f. C 145 Státní soud, oddělení Brno, k. 311, inv. č. 1377, f. 496–498, vyjádření Jaroslava Turečka.
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Podle Turečkem zpracovaných hlášení (která se ovšem případu Vladimíra Kundery týkají jen
okrajově) dovozujeme, že ke Kunderovu odchodu do zahraničí došlo někdy na přelomu let 1948
a 1949. O této akci byl informován i Melichar, který spolu s Bedřichem Čačkou Kunderu
původně považoval za spolehlivého odpůrce režimu. Zřejmě nedlouho po jeho odchodu však
vyšlo najevo, že Kundera je přinejmenším krajně nespolehlivým, protože v době svého působení v národněsocialistické straně ve Zlíně údajně poskytoval mnoho interních stranických informací komunistům. Díky tomu, že se Melichar s tímto zjištěním obrátil na Turečka alias Jindru,
jsme o něm prostřednictvím jeho hlášení informováni i my. Tureček zřejmě v tomto sdělení spatřoval výtku vůči své osobě („Melichar […] dodal, že byla udělána velká chyba tím, že tento [tj.
Kundera – pozn. L. B.] byl vyslán do zahraničí za účelem navázání styku s žijícími tam ilegálními pracovníky.“). Proto do hlášení zapsal: „Já [tj. Tureček – pozn. L. B.] jsem se pak před
Melicharem ohradil, že Kunderu jsem neposílal já, ale B. Čačka, který mne o toto požádal, a já
jsem v tomto případě měl toliko za úkol přepravit tohoto do Rakouska.“52
Asi nejvýznamnějším úspěchem, kterého se Státní bezpečnosti podařilo prostřednictvím
kontrolní sítě kolem Jana Melichara dosáhnout, bylo odhalení protirežimní skupiny kolem Františka Dvořáka53 (sama skupina se pojmenovala BOZ 38, Státní bezpečnost ji vedla pod názvem
akce Podzim). Tato čtyřčlenná skupina, působící na Hodonínsku v roce 1949, prováděla intenzivní odbojovou činnost – 7. května 1949 přepadla stanici SNB v Kopčanech (dnešní okres Skalica na Slovensku), kde odzbrojili zde přítomné příslušníky (někdy se hovoří o jediném příslušníkovi), a 19. června 1949 obsadili Místní národní výbor v Archlebově na Ždánicku. V této obci
vyhrožovali místním exponentům nového režimu a jeden z členů skupiny přečetl do obecního
rozhlasu asi desetiminutový proslov, v němž vyzýval k občanské neposlušnosti vůči komunistické vládě a sliboval její brzký konec.54
Státní bezpečnost do Dvořákovy skupiny dlouho nedokázala proniknout. Podařilo se to až
s nevědomou pomocí již výše zmíněného hodonínského lékaře Oldřicha Koláře, jehož důvěru se
podařilo Turečkovi získat (Tureček do hlášení mimo jiné zapsal: „Tento [míněn Oldřich Kolář
– pozn. L. B.] udělá vše, co po něm žádám“). Kolář se tak Turečkovi na jeho žádost svěřil s vědomostmi, které o odbojové skupině Františka Dvořáka měl. Tureček tyto informace vyžadoval
pod záminkou, že skupinu nutně potřebuje využít pro provedení destrukčních akcí na Vsetínsku.
Proto Kolář na počátku srpna 1949 nakonec souhlasil s tím, že údajného západního zpravodajce se skupinou seznámí.55
Tureček danou věc později stručně popsal následovně: „V době, kdy na Hodonínsku řádila
teroristická skupina vedená jistým Dvořákem a naše 2. oddělení56 nemělo možnost vbourat se
52
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ABS, f. BN-V, V 2038 Calábek a spol., operativní materiál 2, č. l. 238, Úřední záznam č. 22/1949 ze dne 12. 2. 1949.
František Dvořák (1923–1950) se narodil v Hodoníně v rodině cukráře, vyučil se malířem. Od roku 1942 sloužil
u protektorátního četnictva až do roku 1943, kdy byl zatčen pro odcizování zbraní, které předával účastníkům odboje. Až do konce války byl vězněn, po návratu domů strávil nějaký čas bez stálého zaměstnání, až v roce 1947 nastoupil
vojenskou prezenční službu. V červenci 1948 zběhl od svého útvaru, začal se ukrývat a organizovat činnost namířenou proti režimu. Po několika měsících byl dopaden a dne 30. června 1950 senátem Státního soudu Praha odsouzen
k trestu smrti, který byl dne 14. října 1950 v Brně vykonán.
Bližší informace o skupině Františka Dvořáka viz in HMOLA, Z.: Skupina BOZ 38. Případ třetího odboje na jižní
Moravě? (příspěvek přednesený na studentské konferenci Vysokoškoláci o totalitě 2011, pořádané Ústavem pro studium totalitních režimů v Praze 20. října 2011, který bude vydán ve sborníku z konference v roce 2012). Stručně také
PEJČOCH, I.: Vojenské osoby popravené v období politických procesů v Československu v letech 1948–1955. Praha
2009, s. 100–105.
Viz ABS, f. A 8/1 Inspekce ministra vnitra, inv. č. 488 Dr. Oldřich Kolář; ABS, f. BN-V, V 2804 Dvořák František
a spol., operativní materiál 1, č. l. 116, Úřední záznam č. 58/1949 ze dne 3. 8. 1949; ABS, f. BN-V, V 2804 Dvořák
František a spol., operativní materiál 1, č. l. 121, Úřední záznam číslo 59/1949 ze dne 6. 8. 1949.
Míněno 2. oddělení („politické“) krajského velitelství StB v Uherském Hradišti.
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do uvedené skupiny, dostal jsem od tehdejšího krajského velitele s. Milana Moučky příkaz, abych
se prostřednictvím Dr. Koláře do této skupiny vboural a připravil ji k brzké realizaci. Skutečně
jsem se přes Dr. Koláře do uvedené skupiny dostal a tato byla během asi čtrnácti dnů se zdarem
realizována [tzn. zatčena – pozn. L. B.].“57
Jak potvrzují svazky vyšetřovacího spisu proti skupině Dvořák a spol., celá věc se bezpečnosti vydařila. Čtyři nejaktivnější členové skupiny, kteří se na přepadech podíleli, byli Turečkem 12. srpna vylákáni (pod záminkou přípravy sabotáží ne severní Moravě) do konspirační
chaty StB, odkud byli po čtyřech dnech, v noci na 16. srpna, jednotlivě převáženi údajně na místo provedení sabotáže, ve skutečnosti však na místo vhodné k zatčení.58 V následujících týdnech
pak byli pozatýkáni také další lidé, kteří skupině různě pomáhali nebo s ní spolupracovali.
Během vyšetřování celé skupiny došli její členové k názoru, že byli udáni právě doktorem
Kolářem, přičemž se prý tuto zprávu podařilo někdy na počátku února 1950 z věznice vynést
motákem.59 Zpráva se mezi lidmi velmi rychle rozšířila, a tak se doktor Kolář v očích hodonínské veřejnosti stal konfidentem StB. On sám okamžitě pochopil, kým je ve skutečnosti údajný
západní rozvědčík, a snažil se své přátele od dalších styků s Turečkem odvrátit. V březnu 1950,
kdy v Hodoníně probíhal veřejný soudní proces s odbojovou skupinou kolem Jaroslava Vetejšky,60 navštívil Kolář Jaroslavu Vališovou61 z Týnce, jednu z těch, která se nevědomky stala
součástí Turečkovy „kontrolní sítě“. Kolář se ji snažil přesvědčit o tom, aby se prostřednictvím
svého známého emigranta, s nímž potají udržovala písemný styk, pokusila zjistit, zda u americké
zpravodajské služby pracuje člověk, který vystupuje pod jménem Jindra. Zároveň chtěl, aby
v případě negativní odpovědi zařídili u zahraničního rozhlasu odvysílání varování před konfidentem StB, který se pohybuje na jižní Moravě.62 Řečí dokumentů StB: „Dr. Oldřich Kolář
navštívil během soudního veřejného přelíčení v hodonínském procesu Jarmilu [správně Jaroslavu – pozn. L. B.] Vališovou a žádal tuto, aby napsala zprávu pro Jana Kozára do Lince v tom
směru, aby u americké služby vyšetřil, zda na našem území pracuje jejich agent jménem Jindra.
V tom případě, že Jindra není agentem jejich služby, aby zaslal zprávu anglickému nebo americkému rozhlasu v tom směru, aby tito vyhlásili v české řeči, že na našem území se pohybuje
konfident Státní bezpečnosti vydávající se za agenta jejich služby.“63
Se stejným varováním se obrátil i na Melichara, ten však prý „autoritativně prohlásil, že
Janík je prověřen a že zcela bezpečně jde o agenta zahraniční služby“.64
Vališová se však s tímto poznatkem okamžitě obrátila na Turečka, o jehož příslušnosti
k západní rozvědce zřejmě buďto nepochybovala, anebo naopak jeho pravou totožnost tušila
57
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MZA, f. C 145 Státní soud, oddělení Brno, k. 311, inv. č. 1377, f. 496–498, vyjádření Jaroslava Turečka.
ABS, f. BN-V, V 2804 Dvořák František a spol., operativní materiál 1, č. l. 122, Úřední záznam č. 60/1949 ze dne
6. 8. 1949; ABS, f. BN-V, V 2804 Dvořák František a spol., operativní materiál 1, č. l. 124, Úřední záznam č. 61/1949
ze dne 9. 8. 1949; ABS, f. BN-V, V 2804 Dvořák František a spol., operativní materiál 1, č. l. 125 a 126, Přepadení
MNV v Archlebově – realisace skupiny Fr. Dvořáka a spol.
ABS, f. BN-V, V 2804 Dvořák František a spol., operativní materiál 2, č. l. 86 List A č. 17/1950 ze dne 9. února 1950.
K osobě Jaroslava Vetejšky viz PEJČOCH, I.: Vojenské osoby popravené v období politických procesů v Československu v letech 1948–1955. Praha 2009, s. 78–80; dále ZÍDEK, P.: Příběh herečky: dělnická prokurátorka Ludmila
Brožová a její svět. Praha 2010, s. 45–56.
Jaroslava Vališová (roz. Žmolíková) (1919–?) se narodila v Mařaticích (dnes součást Uherského Hradiště) v rodině
nájemce hostince. Po válce se celá rodina přestěhovala do Moravské Nové Vsi (okr. Břeclav). Jaroslava Žmolíková
se v 18 letech provdala za hudebníka Františka Vališe, s nímž se odstěhovala do Týnce.
ABS, f. BN-V, V 2038 Calábek a spol., operativní materiál 2, č. l. 256–259, List A č. 36/1950 ze dne 6. 4. 1950
a Úřední záznam č. 3/1950 ze dne 8. 4. 1950.
ABS, f. BN-V, V 2038 Brno Calábek a spol., operativní materiál 2, č. l. 258, Úřední záznam č. 3/1950 ze dne 8. 4. 1950.
ABS, f. A 8/1 Inspekce ministra vnitra, inv. č. 1405 Jan Melichar, č. l. 113–115, protokol o výslechu Oldřicha Koláře
ze dne 29. 6. 1965.
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a pokoušela se touto cestou spolupracovat s Bezpečností. Turečkovy záznamy připouštějí obě
možnosti, přičemž my ještě můžeme doplnit třetí, a tou je Turečkova údajná schopnost působit
na ženy po intimní stránce. Ať už však Vališová Turečka informovala z jakéhokoli důvodu,
výsledkem bylo, že se mu podařilo celou záležitost úspěšně vyřešit, aniž by jeho skutečná identita byla mezi odpůrci režimu prozrazena nebo zpochybněna.65
V červnu 1950 byl údajně Oldřich Kolář jako konfident StB veřejně označen podruhé, mělo
se tak stát během soudního přelíčení s Dvořákovou skupinou (proces, částečně neveřejný, se
konal ve dnech 26. až 30. června 1950 v Kyjově). V tu dobu už ale Kolář zřejmě na všechny
pokusy očistit se rezignoval, stáhl se do ústraní a svým nejbližším známým se svěřoval s přesvědčením, že se jedná o pokus Státní bezpečnosti jej zdiskreditovat.66
O to ale StB téměř jistě nešlo, ba naopak, podle pozdějšího vyjádření jednoho z pracovníků
uherskohradišťského velitelství bylo původním plánem doktora Koláře zavázat jako tajného
spolupracovníka.67 To ale po jeho veřejném „odhalení“ (které se, jak jsme právě ukázali, nezakládalo na pravdě) pochopitelně nebylo možné. Jeho pověst coby konfidenta StB však na Hodonínsku přetrvala dodnes – jak ukazuje nedávno vydaná kniha Paměti národa z pohledu Masarykova kraje Hodonínska, kde je Oldřich Kolář opět představován v těch nejčernějších barvách
jako zrádce a zbabělec.68
V souvislosti s činností Jana Melichara byl ke spolupráci se Státní bezpečností přinucen jiný
člověk – Melicharův známý z bývalé národněsocialistické strany Vratislav Hladiš.69 Příběh
zavázání tohoto okresního tajemníka předúnorových národních socialistů (a poúnorové Československé strany socialistické) se začal odehrávat někdy v únoru 1949, kdy se Hladiš na Melichara obrátil s prosbou, aby zprostředkoval odchod do zahraničí několika jeho známým.70
Melichar svoji pomoc přislíbil a nakonec útěk zorganizoval spolu se dvěma svými známými
z Týnce a okolí – Janem Kozárem71 a Cyrilem Macinkou.72 Oba zmínění muži se převáděním
osob přes moravsko-rakouskou hranici zabývali, Cyril Macinka dokonce spolu s Melicharovým
synem Milanem.73 Osoby, které hodlaly odejít do zahraničí, byly celkem čtyři, přičemž bylo
dohodnuto, že budou převedeny po dvojicích a s týdenním odstupem. První dvojici tvořil František Malina, který údajně hodlal v Rakousku začít nový život na statku svých známých, a Hla-
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ABS, f. BN-V, V 2038 Calábek a spol., operativní materiál 2, č. l. 256–259, List A č. 36/1950 ze dne 6. 4. 1950
a Úřední záznam č. 3/1950 ze dne 8. 4. 1950.
ABS, f. BN-V, V 2038 Calábek a spol., operativní materiál 2, č. l. 261, List A č. 43/1950 ze dne 1. 7. 1950.
Viz ABS, f. A 8/1 Inspekce ministra vnitra, inv. č. 488 Dr. Oldřich Kolář, vyjádření Antonína Višenky z roku 1957.
JIŘÍČEK, R.: Paměti národa z pohledu Masarykova kraje Hodonínska: 1914–2009. Uherské Hradiště 2010, s. 255–256.
Vratislav Hladiš (1920–2000) se narodil v Prakšicích (okr. Uherské Hradiště), kde až do roku 1945 žil a pracoval na
hospodářství svých rodičů. V roce 1945 vstoupil do národněsocialistické strany a po únoru 1948 zůstal v „obrozené“
straně socialistické. Ve zmíněných stranách pracoval v letech 1945 až 1949 jako tajemník pro několik moravských
okresů. V roce 1949 nastoupil na jednoroční konzervárenskou školu v Bzenci, po jejím absolvování pracoval od roku
1950 v Bruntále v potravinářském závodě až do svého zatčení v září 1951. Dne 16. října 1952 byl odsouzen Státním
soudem, oddělení Brno, na 12 let odnětí svobody. Po propuštění v roce 1960 žil v Uherském Brodě, kde také zemřel.
Podrobněji k osobě Vratislava Hladiše a jeho spolupráci se Státní bezpečností viz BÍLEK, L.: Vratislav Hladiš
– odpůrce, pomahač i oběť komunistického režimu. In: Historie 2009. Sborník z prací z 15. celostátní studentské
vědecké konference konané ve dnech 8. a 9. dubna 2010 v Ústí nad Labem (v tisku).
ABS, f. BN-V, V 2038 Souček a spol., podsvazek 5, č. l. 50, výpověď Vratislava Hladiše.
Jan Kozár (1921–?) se narodil v Pustiměři (okr. Vyškov). Povoláním byl obchodník. V roce 1949 uprchl do zahraničí,
odkud se vrátil do Československa v roce 1955. Bližší informace se nepodařilo dohledat.
Cyril Macinka (1932–?) se narodil v Břeclavi v rodině sedláka. V roce 1951 uprchl do zahraničí, odkud se již do Československa nevrátil. Pravděpodobně žil ve Spojených státech amerických. Bližší informace se nepodařilo dohledat.
Rozhovor s panem Milanem Melicharem v dubnu 2011.
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dišův stranický kolega Alois Hrabalík,74 okresní tajemník národněsocialistické (po únoru 1948
již jen socialistické) strany pro okres Uherský Brod. Hrabalík se od února roku 1949 ukrýval
před zatčením, neboť se velmi okrajově podílel na přípravách povstání vedeného Bohuslavem
Hubálkem v Praze.75 Ve druhé dvojici byl Antonín Večeřa a Jaroslav Stára, oba posluchači
vysoké školy vyloučení ze studia, které v zahraničí hodlali dokončit.
Přechody obou skupin se uskutečnily v červenci 1949, přičemž o prvním z nich jsme
podrobně informováni. Hrabalík, ukrytý v Luhačovicích v hotelu svého známého Václava Záhorovského, byl spolu s Malinou převezen Záhorovského autem za doprovodu Hladiše i Záhorovského na jih Moravy pod záminkou, že jedou nakoupit meruňky. Převoz se uskutečnil v podvečerních a večerních hodinách. První zastávkou byl Týnec, kam dorazili okolo šesté hodiny a kde
se ke skupině po krátkém čekání připojil Jan Kozár na motocyklu, jako průvodce a „předsunutá
hlídka“ pro případ, že by při další cestě narazili na silniční kontrolu. Dalším cílem byly Úvaly,
malá vesnice poblíž Valtic v těsné blízkosti státní hranice. Byla již tma, když skupinka zastavila před úvalským hostincem, kam Hladiš zašel požádat o vodu do chladiče automobilu. Zmínka
o vodě byla domluvena jako poznávací znamení s Cyrilem Macinkou, místním mladým rolníkem, jehož rodina vlastnila v Úvalech pole přímo u státní hranice. Macinka následně nasedl
s Kozárem na motocykl, odjeli několik set metrů po silnici směrem zpět k Valticím a zastavili
v místech, kde se silnice nejvíce přibližuje státní hranici. Sem také přijel automobil i se skupinkou uprchlíků a jejich průvodců. Všichni se navzájem rozloučili, přičemž se ke dvojici Hrabalík
a Malina na poslední chvíli připojil i Václav Záhorovský, prý kvůli tomu, že předešlou noc přistihl svoji manželku při nevěře. Kozár s Macinkou odjeli domů, Hladiš spolu s řidičem Záhorovského auta jeli nejprve do Břeclavi, kde přenocovali v hotelu, a druhého dne pokračovali zpět
do Luhačovic.
Odchod druhé dvojice (ke které se nakonec připojil ještě Antonín Malina, příbuzný Maliny
z první dvojice) se měl uskutečnit přesně o týden později, přičemž nejspíš proběhl na stejném
místě a se stejnými zprostředkovateli, tedy Macinkou a Kozárem.76
Z těchto dvou přechodů hranic, o nichž jsme informováni, se však zdařil pouze ten druhý.
Odchod první trojice mužů probíhal zprvu nadějně – všichni tři přespali v obci Drasenhofen
u rakouského sedláka, který na ně podle všeho čekal na rakouské straně hranice, avšak druhý
den ráno byli cestou na zastávku autobusu do Vídně zadrženi hlídkou rakouských četníků a předáni orgánům Rudé armády. Skupinka pak byla vrácena do Československa, kde skončila ve
vyšetřovací vazbě Státní bezpečnosti v Uherském Hradišti. Během převozu do uherskohradišťské věznice, který probíhal v souladu s dobovou praxí pouze s doprovodem v běžném osobním
vlaku, byla trojice spatřena jedním z občanů Uherského Brodu, který zprávu okamžitě šířil dál.
Tak se o zatčení Hrabalíka a jeho společníků dozvěděl i Hladiš a Melichar. Na okraj můžeme
poznamenat, že brzy po tom, co se rozšířila zpráva o Hrabalíkově dopadení, zafungovala šeptanda, a tak „se roznesla zpráva, že Alois Hrabalík a spol. po přechodu hranic se odebrali do
74
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Alois Hrabalík (1913–?) se narodil jako syn pomocných zemědělských dělníků, žijících toho času v Rakousku. Bydlel
v Bánově (okr. Uherské Hradiště). Vyučil se obuvníkem, ale kvůli vážnému onemocnění musel většinu času věnovat
léčbě. V roce 1945 vstoupil do národněsocialistické strany a brzy začal pracovat jako tajemník strany pro okres Uherský Brod. Tajemník zmíněného okresu zůstal i po únoru 1948, za „obrozenou“ stranu socialistickou. Po nezdařeném
pokusu o odchod do exilu v roce 1949 byl odsouzen k 15 letům vězení. V roce 1952 byl v soudním procesu se
skupinou Včela odsouzen k dalšímu trestu 12 let. Na svobodu byl propuštěn v roce 1960.
ABS, f. MV-V Vyšetřovací spisy – Centrála, V 6147 Miloslav Jebavý a spol., podsvazek „akce Norbert – VII. díl“,
č. l. 273–276, výpověď Bohumila Vystrčila ze dne 10. 3. 1949.
Další informace o popisovaném útěku viz in ABS, f. BN-V, V 2038 Souček a spol.; ABS, f. BN-V, V 1784 Václav
Záhorovský a spol.
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Vídně, kde měl Záhorovský nějakého kamaráda hoteliéra, tam že se veselili, vyzpěvovali slovácké písničky a při tom byli zatčeni.“77
Na základě informací, které vyšetřovatelé od zadržených uprchlíků získali, byl jako jeden
z organizátorů zatčen Vratislav Hladiš a zavázán jako tajný spolupracovník s krycím jménem
„Janický“. Jeho řídícím orgánem se stal nám už dobře známý velitel 1. oddělení krajského velitelství v Uherském Hradišti Jaroslav Tureček. Hladiš se následně prokázal jako velmi užitečný
spolupracovník a bezpečnost jej využívala zejména pro kontrolu činnosti skupiny kolem Jana
Melichara.
Jeden z důležitých poznatků, které Hladiš svému řídícímu orgánu sdělil, se týkal příprav
dalšího tajného přechodu hranic, zorganizovaného Melicharem a jeho známými. Tentokrát se
jednalo o útěk a předchozí ukrývání dvou kněží z Uherskobrodska. Přestože se Bezpečnost
o celé věci díky Hladišovi dozvěděla a samotný přechod dokonce prostřednictvím Turečka alias západního agenta Jindry napomohla zorganizovat, útěk obou kněží se za dosud neosvětlených
okolností zdařil, a patří tak k těm odbojovým akcím, které se Janu Melicharovi podařilo zdárně
uskutečnit.78
O jiné akci, kterou Melichar spolu s dalšími plánoval, jsme informováni díky hlášením, které
zpracovával Jaroslav Tureček o svých setkáních s agentem „Janickým“, tedy Hladišem. Protože
zmiňovaná hlášení představují v tomto případě jediný zdroj našich informací, je nezbytné k nim
přistupovat obezřetně. Nepovažuji však za nutné ani vhodné jejich obsah zcela zpochybňovat.
V jednom z hlášení čteme: „Melichar Jan z Týnce žádal dne 11. 8. 1950 Ao-29001 [tj. Hladiše – pozn. L. B.], aby mu vyhledal některou spolehlivou osobu, která se velmi dobře zná
s bývalými poslanci národněsocialistické strany Bartošem a Slívou a která by byla ochotna odejíti do zahraničí za účelem navštívení obou jmenovaných, jakož i předání různých zpráv pro shora uvedené. Na otázku Ao-29001, o jaké zprávy se v daném případě bude jednati, Melichar
odpověděl, že nemá být tak moc zvědav, že přílišná zvědavost škodí, avšak nakonec v poznámce
dodal, že až mu najde onu zmíněnou osobu, že mu pak sdělí částečně i účel její cesty do zahraničí. […] Ao-29001 naznačil, že pro tento případ by se hodil navrhnout Křížek z Modré, který
jej žádal o převedení do zahraničí.
Dle mojeho názoru [zde výjimečně neopravujeme chybu způsobenou Turečkovým rodným
slováckým dialektem, protože používání tohoto slova je pro všechna jeho hlášení skutečně typickým – pozn. L. B.] hodil by se celý případ řádně připraviti, a to tím způsobem, že Křížek by byl
skutečně Melicharovi nabídnut k provedení žádaného úkonu, přičemž pochopitelně zprávy, které
by byly Melicharem k doručení předány, by byly ofotografovány a pak dle okolností buď by byl
Křížek zadržen při přechodu státních hranic, nebo by byl puštěn do zahraničí za účelem zjištění příkazů, které mají být dle náznaků Melichara zaslány zpět do zahraničí Janu Melicharu.“79
V další zprávě se dozvídáme, že 16. srpna navštívil Hladiš v Týnci Melichara znovu: „Melichar Ao-29001 sdělil, že do 14 dnů připraví všechny věci, které hodlají po této sobě do zahraničí odeslati. Na dotaz Ao-29001, v jaké formě tyto zprávy budou zaslány, Melichar sdělil, že
část zprávy bude ve formě bodů, které se musí uvedená osoba nazpaměť naučiti, a část bude
obsažena ve zprávě, kterou uvedená osoba předá osobně Bartošovi a Slívovi. Odpověď od Bartoše a Slívy bude pak poslána zpět opět k prvnímu případu radiovou depeší, která bude zaslána
77
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ve formě odpovědí k otázkám, které budou Křížkem Bartošovi a Slívovi sděleny, jednak pak
zprávou písemnou, která bude dodána na nějakou adresu v Rakousku, kde pak bude vyzvednuta
jednou z osob, které budou převádět Křížka do Rakouska, a která pak bude jak shora uvedeno
dodána přes rakouského občana. Janu Melicharovi bude pak stanovena doba, délka vlny a stanice, prostřednictvím které budou Melicharovi sdělovány odpovědi k jeho otázkám, které budou
označeny ve formě číslic. […] Melichar Ao-29001 naznačil, že dokonce tohoto týdne projedná
s hoteliérem Strakou v Lanžhotě všechny podrobnosti stran zařízení bezpečného přechodu
Křížka do Rakouska.“80
V příští zprávě z 21. srpna nás Tureček informuje, že Hladiš navštívil Křížka a sdělil mu, že
přechod se již brzy uskuteční. Dále nám také upřesňuje, na jakém konkrétním postupu se spolu
s Ludvíkem Hlavačkou dohodli: „Po dohodě s krajským velitelem bylo dohodnuto, aby celá věc
byla nechána v pokračování, a to za předpokladu, že Melichar nebude se snažit nějakým způsobem obejíti Ao-29001. Teprve po zjištění závažnosti zpráv, které budou Melicharem dodány nebo
ústně sděleny přímo Křížkovi, bude učiněno další opatření pro zadržení Křížka na našem území,
jakož i realizaci Melichara, Straky, případně též dalších osob, které do věci budou zasvěceny.“81
Potom se však zprávy téměř na měsíc odmlčují, zřejmě proto, že Hladiš alias Ao-29001 získal nové zaměstnání až v severomoravském Bruntálu, odkud domů na jih Moravy zprvu téměř
nedojížděl. Proto mu druhý zářijový týden Křížek zaslal dopis, v němž se ho ptal, kdy se tedy
jeho odchod konečně uskuteční. Tureček nám ve svém hlášení zprostředkovává názor Hladiše,
„že celá věc nemůže přijít ku konci pravděpodobně z důvodu, že Melichar čeká návštěvu
Ao-29001, a jelikož tento je t. č. zaměstnán v Bruntále, nebylo možno tuto návštěvu v Týnci uskutečnit.“ Zároveň nám ale Tureček sděluje i vlastní názor: „Dle mojeho názoru tato situace nastala však pravděpodobně z těch důvodů, že před několika dny byl orgány StB Břeclav zajištěn hoteliér Straka z Lanžhota, který měl zařizovat ilegální odchod Křížka do zahraničí.“82
Dodejme jen, že tento případ názorně ukazuje, že Státní bezpečnost v prvních letech své existence nebyla žádným bezchybně fungujícím ani důsledným aparátem a že některé její složky
spolu nekomunikovaly příliš efektivně. Jen tak se totiž mohlo stát, že osoby, se kterými počítalo uherskohradišťské krajské velitelství (mající na starosti gottwaldovský kraj) jako s účastníky
„své“ zpravodajské hry, byly pozatýkány složkou krajského velitelství Brno, do jehož působnosti Břeclav spadala.
Jak záležitost odchodu Křížka dopadla, se ze spisů nedozvídáme, pravděpodobně však
z důvodu Hladišovy nepřítomnosti vyzněla do ztracena.
Poslední z aktivit Jana Melichara a jeho známých, o níž se v této studii zmíníme, je tajné
doručování korespondence ze zahraničí. Konkrétně šlo o dopisy, které si se svými příbuznými
a známými, kteří zůstali v Československu, vyměňoval z Rakouska Jan Kozár. Jméno tohoto
týneckého obchodníka již bylo zmíněno v souvislosti s podílem na útěku Aloise Hrabalíka
a dalších osob do Rakouska. Kozár se zapletl také do dalších přechodů státní hranice, a protože
jeden z lidí, kterým pomáhal, byl v srpnu 1949 zatčen bezpečností přímo u Kozára doma, uprchl
týnecký obchodník hned druhý den do Rakouska.83
Nevíme, jak dlouho po Kozárově útěku tajná výměna dopisů začala. Na počátku února 1950
jsme informováni prostřednictvím Turečkova hlášení o tom, že jím řízený agent „Janický“, tedy
Vratislav Hladiš, zjistil, že k Jaroslavě Vališové (Kozárově švagrové) „dochází nějaká paní Staňková z Prahy, která donáší pro tuto od Jana Kozára dopisy zaslané tímto z emigrantského lág80
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110

SEDLÁK JAN MELICHAR, STÁTNÍ BEZPEČNOST A NĚKTERÉ PROTIREŽIMNÍ AKTIVITY NA HODONÍNSKU
NA PŘELOMU ČTYŘICÁTÝCH A PADESÁTÝCH LET 20. STOLETÍ

ru v Linci v Rakousku. Zmíněná Staňková přinesla paní Vališové též jednu láhvičku s obsahem
tajného inkoustu a jednu láhvičku s obsahem vývojky pro vyvolání tajného písma v dopisech.“
Dále se od Turečka dozvídáme, že i po této stránce byla činnost osob kolem Jana Melichara pod
kontrolou Bezpečnosti: „Při náhodném hovoru se spolupracovnicí Útvaru 701-A [tedy centrálního Velitelství StB v Praze – pozn. L. B.] jsem z její řeči seznal, že Kozár je t. č. v emigrantském lágru v Linci v Rakousku a že udržuje písemný styk s paní Vališovou. Pokud se týká paní
Staňkové, domnívám se, že tato není nikdo jiný než spolupracovnice Útvaru 701-A, o níž se ve
zprávě zmiňuji.“84
Tyto informace vysvětlují, co může být základem zpráv, které podle ústního sdělení pana
Milana Melichara v devadesátých letech kolovaly v Týnci, totiž že Jaroslava Vališová byla konfidentkou StB.85 Její „spolupráce“ tak mohla být docela dobře stejně nevědomá, jako tomu bylo
v případě hodonínského lékaře Oldřicha Koláře.
Věnujme se nyní podrobněji oněm tajným dopisům. Jejich předávání později Melichar a Vališová z nějakého důvodu přesměrovali (snad prostřednictvím výše zmíněného hoteliéra Straky)
tak, že bylo prováděno „přes nějakého železničáře z Břeclavi“, který však byl údajně v říjnu 1950
zatčen. Melichar se proto ohledně doručení jednoho z dopisů obrátil na Turečka. V jeho zprávě
pro pražské centrální Velitelství StB čteme: „Dopis je psán jednak inkoustem a jednak mezi řádky chemickou látkou, která je čitelná pod křemíkovou lampou teprve po chemické přípravě.“
Dopis byl adresován Janu Kozárovi, zřejmě stále do uprchlického tábora v Linci, a psán byl jeho
manželkou. Jak zpráva pokračuje, „jelikož v dopise není zvlášť závažných věcí, které by poškodily zájmy republiky v cizině, doporučujeme, aby dopis byl Kozárovi nějakou cestou, kterou máte
k dispozici, doručen, neboť orgán S [tak je ve zprávách pro pražské Velitelství StB Tureček označován – pozn. L. B.] přislíbil Melicharovi doručení uvedeného dopisu […].“86
Zda byl dopis skutečně doručen, nevíme. Jeho obsah, který se v archivním svazku prostřednictvím přepisu dochoval, však umožňuje velmi názorně nahlédnout do myšlenek a pocitů těch,
kteří po útěku svých blízkých zůstali v Československu sami, v případě Kozárovy manželky
navíc s malým dítětem. Považoval jsem proto za omluvitelné narušit soukromí dnes již nežijících manželů Kozárových a tuto jeho malou část zde ve formě závěrečné přílohy uveřejnit.
Není asi velkým překvapením, že dopis obsahuje především osobní záležitosti, obavy z budoucnosti a zároveň ujišťování o trvající věrnosti a lásce. Politika je zmíněna jen jakoby na okraj,
spíše jako dokreslení situace, v níž se mladá paní Kozárová nacházela.
Tímto posledním oddílem, věnujícím se tajné korespondenci Jana Kozára, jsme vyčerpali již
všechny protirežimní aktivity osob okolo Jana Melichara, o nichž se v archivních pramenech
podařilo najít konkrétnější informace. Pro shrnutí připomeňme, že šlo o ukrývání pronásledovaných osob a jejich převádění do zahraničí (dva kněží, bývalý okresní tajemník národněsocialistické strany a další lidé), výměnu zpráv mezi odpůrci režimu a konečně o pokusy navázat spojení s představiteli československého exilu (případ Kundery a Křížka). Tento výčet pochopitelně
nemusí být konečný, je možné (a pravděpodobné), že některé aktivity unikly pozornosti Státní
bezpečnosti (případně se nedostaly mezi dochované archiválie), a proto se o nich nedovídáme
ani my. Zároveň však zdůrazněme to, co již jednou bylo řečeno v úvodu, totiž že zdroje našich
poznatků jsou značně problematické, takže všechny výše uvedené skutečnosti je třeba brát s jistou rezervovaností, zejména co se týče skutečných motivů jednotlivých aktérů.
Jako součást závěru bude vhodné uvést, jak informace, které od Jana Melichara získal, hodnotil sám Jaroslav Tureček. Tento příslušník StB po letech vyslýchajícímu soudci sdělil: „Meli84
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char podával mně různé zprávy, kterým jsem nepřikládal zvláštní pozornost, poněvadž Melichar
se mi zdál být velkým mluvkou a všechny hurá zprávy, které získával při nahodilých stycích se
svými starými známými, ještě zveličoval. […] Mimo celkem bezvýsledných zpráv mi Melichar nic
nesdělil, poněvadž dle mého názoru nic nevěděl.“87
Jak vidno, Tureček své styky s Melicharem zpětně hodnotil velmi střízlivě. Zda to vypovídá
o skutečném rozsahu činnosti Melichara a jeho společníků, o paměti Jaroslava Turečka nebo
o jeho měřítkách kvality zpráv, to se zatím neodvažuji posuzovat.
Zbývá jen dodat, jak vlastně příběh „spolupráce“ Jana Melichara se Státní bezpečností dopadl. Melichar byl navštěvován Jaroslavem Turečkem alias Jindrou Janíkem až do období letních
prázdnin roku 1950, kdy tyto návštěvy zdá se ustaly (důvod však můžeme jen hádat). Příštího
roku, na konci července 1951, byl Jan Melichar zatčen v souvislosti s údajnou odbojovou organizací Včela, která měla pod vedením Antonína Bartoše shromažďovat na Uherskobrodsku
zbraně. Po neobyčejně krutých výsleších byl nakonec v říjnu 1952 Melichar odsouzen senátem
Státního soudu, oddělení Brno, k trestu 16 let odnětí svobody a dodatkovým trestům. Vedle
údajného členství ve smyšlené skupině Včela byl trest vyměřen ještě za zprostředkování odchodu do zahraničí osobám zmíněným v této studii a také za špionáž.88
Proti rozsudku se Jan Melichar několikrát odvolával a po propuštění z výkonu trestu (v rámci amnestie v roce 1960) usiloval o svou rehabilitaci, přičemž často argumentoval svou spoluprací se Státní bezpečností. Soudní orgány však díky rozporům mezi výpověďmi Melichara
a příslušníků Bezpečnosti Hlavačkou a Turečkem nikdy nebyly schopny s naprostou jistotou
rozhodnout, zda svou spolupráci vykonával, nebo ne.89 Z tohoto důvodu nakonec soud v roce
1966 rozhodl o zproštění viny ve všech bodech původní žaloby. I potom však musel Jan Melichar dále prostřednictvím soudů a urgencí bojovat o navrácení (přesněji řečeno proplacení) svého v roce 1952 zabaveného majetku s týneckým Jednotným zemědělským družstvem, v němž
po návratu z vězení pracoval.90 Zemřel v Týnci v roce 1988.

Summary
Farmer Jan Melichar, State Security and Some Anti-regime Activities
in the Region of Hodonín at the Turn of 1940’s and 1950’s
The paper concerns the topic of the third Czechoslovakian resistance, the resistance against the
communist regime, between 1948 and 1951. Geographically it is situated in the region of Hodonín town in
the south Moravia, not far of the Moravia-Austrian border. All the activities described in the work are
connected somehow with Jan Melichar (born in 1903), a farmer and active member of Czechoslovakian
national-socialistic party. He was arrested by State Security (StB) – Czechoslovakian secret police – during
the communists’ coup d’état in February 1948 and consequently committed to collaborate as a secret agent
and informer of StB. His governing officer was Ludvík Hlavačka, a head of regional State Security
headquarters in Uherské Hradiště, who later held an important position in Border Guard (Pohraniční stráž).
It is impossible now to decide whether Melichar actually performed his role as an informer or not, since
his own statements and the evidences of his governing officer are in a sharp contrast – while Melichar
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claimed that he did his best and reported all his findings to StB, Ludvík Hlavačka denied that and declared
that Melichar’s collaboration was only pretended. The most probable solution of this ambiguity is that
Melichar as an informer did not work properly, but after his apprehension in 1952 he used the collaboration
at his defence.
Nevertheless, after his first release in 1948 Melichar and his friends started to organise anticommunist
resistance. They helped persecuted people to hide themselves and to escape by crossing the border to
Austria. Furthermore, they maintained contacts via writing with escapees and they attempted to establish
connection with the representatives of Czechoslovakian exile, namely Antonín Bartoš, a former deputy of
Czechoslovakian parliament and after 1948 a member of Czechoslovakian exile intelligence service led by
general Moravec.
Melichar’s group contacted some of the other Czechoslovakian resistance groups in the region too and
possibly also one group in Prague (though the latter might be arguable), however, cooperation among the
groups was not very intense and it consisted mainly of maintaining the mutual contacts only. In 1949, the
group of Jan Melichar was infiltrated by a disguised member of State Security – Jaroslav Tureček, the head
of the 1st department (counter-intelligence department) of regional StB headquarters in Uherské Hradiště.
The StB officer presented himself as Jindra Janík, a secret agent of French intelligence service. Thanks to
Tureček, the State Security had detailed knowledge of most of Melichar’s group’s activities. Thus, StB
could reveal also the other groups which had contacts with the one around Jan Melichar (e.g. the group
called ‘BOZ 38’ led by František Dvořák, which implemented several daring actions against the regime).
Oldřich Kolář, a private doctor in Hodonín and a member of Melichar’s group, acted an important part in
this issue, as he gave detailed information about Dvořák’s group to Tureček, believing that Tureček was a
French intelligence service spy gathering information for the Western Powers and planning sabotage on
arms factory in north Moravia. Thanks to Kolář’s information, State Security arrested the members of
Dvořák’s group in 1950. Consequently, a rumour spread out that Kolář is a State Security informer, which
persisted until nowadays – even in the latest publication on contemporary history of the Hodonín region is
the doctor described as a traitor of other resistance fighters.
The activities of Jan Melichar and his friends diminished apparently during the end of 1950 and it
ceased completely in summer 1951, when the main person (Melichar) was arrested for the second time,
now due to allegation of gathering weapons and preparing an armed uprising against the regime together
with several other pre-February members of national socialistic party.
In 1952, Jan Melichar was sentenced to a long imprisonment in a political trial with an alleged
subversive group named ‘Včela’ (The Bee). He left prison only in 1960 thanks to amnesty and since then
he kept trying to purify himself.
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MEDIALIZOVANÝ KONFLIKT II. (SPECIFIKA MEDIÁLNĚ
VÝCHOVNÉ REFLEXE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY VE VÝUCE ZŠ)
KAMIL ŠTĚPÁNEK
Feature films about the 2nd World War, in contrast with the artistic reflection of the 1st World
War or local conflicts of the Cold War, show a number of specifics. These specifics should be
accepted while thinking about didactic and methodological concepts of history teaching and
should be used in the development of media, or visual literacy.
Key words: period of 2nd World War; media-aided education; methodology of history; historian
film; teaching history.
Obr. 1: Pád Berlína (SSSR 1949) jako inspirace pro
mediální výchovu. Druhá světová válka ve filmu, to
je také propaganda. Je dětský konzument chráněný
před těmito manipulacemi, nebo podprahově přejímá „hotové obrazy“ světa?

Pozveme-li do hodiny válečného veterána,
pakliže ještě nějakého vůbec najdeme, není
zdaleka jisté, že naslouchání žactva bude
empatické. I to je důvod, proč je legitimní sáhnout po hraném filmu: uměleckém sdělení
těchto zážitků obrazem, slovem a hudbou,
bude-li samozřejmě navázán další didaktický
a metodický kontext.
Jaká specifika se skrývají ve filmech, o kterých bude řeč, a proč bychom si jich měli být
při metodickém nasazení ve výuce vědomi?
Na první pohled nás upoutá permanentní,
ve své podstatě nadčasový zájem o zpracování
látky druhé světové války. Podobnou pozorností se ta první a ani studená (jejíž sezónní
„obliba“ spíše pominula) chlubit prostě nemohou, zatímco o hrůzách boje s fašismem bylo natočeno divácky nevstřebatelné množství filmů. Zdaleka ne všechny se ovšem odehrávají uprostřed
zákopů, střelby a výbuchů. Avšak i zdánlivě komorně napsané a natočené příběhy (Konference
ve Wannsee),1 kde hlavní děj představují dialogy nad kávou, přesto pojednávají o násilí vůči bezbranným jedincům nebo celým národům. A spolehlivě generují pocity bezmoci a strachu.2
1
2

PIERSON, F. (režie): Konference ve Wannsee. VB – USA 2001.
S takto vymezeným tématem neoddělitelně souvisí problematika holocaustu. Jelikož je jí však věnován ve školské
edukaci soustavný zájem, je v předkládaném textu zmiňována spíše okrajově a pozornost se upírá k válečnému konfliktu. Nicméně alespoň formou poznámky je vhodné připomenout, že důležitou součást současné historické kultury
představuje forma zobrazování holocaustu. Zásadní téma dějin 20. století je spíše než profesionálním historickým
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Další specifikum druhé světové války ve filmu odhalíme při pohledu optikou národních kinematografií. Některé národy a země zůstanou navždy vítězi, jiné oběťmi a další zase poraženými
viníky. Fakt zanechávající v umělecké produkci nesmazatelnou stopu, neboť pro účastníky zůstává klíčovou událostí, která formovala jejich novodobou identitu.
Z války se ale také stala zábava. Po sedmdesáti letech je z ní showbyznys. Možná máme
falešný pocit, že už o ní všechno víme, a proto nás nepřekvapí. Scvrkla se na bitvy a přestřelky,
které si stále dokola přehráváme.
Obr. 2: Velký flám (Francie 1966) představuje pro
mediální výchovu i dějepis výzvu jiného druhu. Druhá
světová válka ve filmu, to je i humor. Při uplatnění ve
výuce se však musíme vypořádat s rizikem zformování
neopodstatněných představ dětského diváka, že nacistická okupace i válka byla jedna velká legrace.

Jedním z důvodů, proč se stále točí nové a nové
filmy o poslední světoválečné epoše, může být
také nadčasová potřeba stále „předělávat“ historii.
Všude ve světě už totiž dávno zjistili, že prostřednictvím válečných témat lze přepsat historii nejsnáze. Stačí apologetický pohled na armádu a boj
samotný, který vede prostý voják, vlastenec a hrdina bez ohledu na to, je-li politická elita země na
výši, či nikoli. Naštěstí jsou tu i díla s opačným
znaménkem bořící oficiální výklady dějinných
událostí. Válečný film je zkrátka součástí kulturní
i společenské sebereflexe, kterou permanentně
prochází každá vyspělá společnost. Vlastní minulost lze zbavovat zkreslování, předsudků a stereotypů jen tehdy, je-li podrobována stálé kritické
analýze.
Posílat hrdinu znovu a znovu do války je však pro filmaře lákavé ještě z jiného, poměrně
přízemního důvodu. Vyhovuje jim drama a mezní situace, kterým je hrdina automaticky vystaven,
z čehož zase automaticky vznikají silné emoce, patos, strach nebo dojetí, a ty se snáze prodávají.
Výklad příčin, průběh i důsledky druhé světové války na základní škole zcela jistě nepatří
mezi problémové. S příchodem edukační reformy se však před pedagogy objevily nové úkoly
a cíle. Pokusme se tedy pohlédnout na tuto látku alternativně – optikou mediální výchovy
a klíčových kompetencí – v podobě uplatnění hraných filmů.
Jak bylo připomenuto v úvodu, dostupné seznamy filmů s tematikou druhé světové války
navozují zcela jiný dojem, než je tomu v případě první světové nebo studené války. Jejich počty,
jen v internetových encyklopediích, jdou do stovek3 a potenciálnímu uživateli systematičtější

3

exkurzem formováno uměleckou fikcí z oblasti publicistiky a popkultury. Hlavní zdroj informací utvářejících historické vědomí běžného konzumenta tedy představují hrané filmy jako Holocaust, Schindlerův seznam nebo Život je
krásný. Bylo by však chybou přehlížet i pozitiva této skutečnosti. Přinejmenším otevřela diskuzi o jeho správném
zobrazení a nepodceňujeme také fakt, že pro širokou veřejnost v podstatě hororové téma učinila konzumovatelným.
Wikipedie. Otevřená encyklopedie. Seznam filmů s tematikou druhé světové války z východní fronty [online]. © 2011.
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_film%C5%AF_s_tematikou_druh%C3%A9_sv%C4%9Btov%
C3%A9_v%C3%A1lky_z_v%C3%BDchodn%C3%AD_fronty [cit. 7. 2. 2012].
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orientaci, snad až na zemi původu, nijak neusnadňují. Dekodér vhodných titulů pro dějepisnou
výuku není snadné nalézt. Proto by se, viděno optikou potřeb mediální výchovy, jedním z klíčů
mohl stát výzkum znalostí a obliby u žákovského publika, nikoli jen seznam filmů doporučených a prověřených MŠMT. Při následném ovlivňování a rozvíjení mediální gramotnosti se
logicky nabízí přirozené mediální prostředí, které dnešní žáky obklopuje. Zdali jsou svými
oblíbenými filmy manipulováni, nebo naopak nedotčeni jejich skrytým poselstvím, už bude úkolem implementace mediální výchovy do výuky dějepisu. Výše uvedená specifika tak zároveň
představují edukační potenciál, jehož rejstřík je možné využít naplno od tradiční ilustrace, přes
motivaci až k recepci a analýze mediální manipulace.
Optikou národních kinematografií, stereotypů, ideologií a tradic
Odlišnou perspektivu nabízí mapování podle národních kinematografií. Tradičně masivní
investice, velkorysé reklamní prostředky, řemeslná zkušenost a distribuční dravost zaručují americké kinematografii početní převahu na televizní obrazovce a filmovém plátně, a tedy i rozhodující podíl na tvorbě mediálního obrazu konzumenta – žáka školou povinného nevyjímaje.
Ostatní západní demokracie věnovaly umělecké reflexi druhé světové války rovněž značnou
pozornost, avšak ruku v ruce s produkcí tehdejšího sovětského bloku se aktuálně připomínají
spíše než v masmédiích na levných DVD, a to od seriálové klasiky Čtyři z tanku a pes nebo
Kapitán Kloss až po Bitvu o Británii.4
Rozpadem sovětského impéria zájem tamních filmařů o látku druhé světové války rozhodně
nepoklesl a Rusové točí válečné filmy ve velkém dál. Za jiné uveďme tituly Pod palbou, Tajná
zbraň, Unaveni sluncem 2: Odpor.5 V nové ruské kinematografii se již neobjevují sovětští hrdinové radostně nesoucí rudý prapor (absentuje naprosto výjimečně i v perestrojkovém snímku Jdi
a dívej se6), ale naopak i snaha přiblížit člověku dobu a poměry, které vládly a které byly dříve
nepublikovatelné. Jde o pokus zobrazit vojáky obou stran bez glorifikace i hany, především jako
oběti.
Kvalitní souhrnné analýzy a syntézy s výjimkou domácího válečného filmu, o něž by se
pohodlně opřel zájem pedagoga, však stále postrádáme, a tak učiteli nezbývá než si vystačit
s dílčími recenzemi odborných periodik, ať už v tištěné, nebo internetové podobě, případně
s tematickým číslem Časopisu pro moderní cinefily. Ostatní tituly jsou zahraniční provenience,
a tudíž méně dostupné nebo specificky zaměřené.7
Didaktické a mediálně výchovné aspekty – motivace, recepce obrazů násilí a propagandy
Německá expanze se obzvláště na Východě neomezovala pouze na vojenskou porážku, ale
byla cíleně zaměřena proti civilnímu obyvatelstvu. Masové popravy, nucené práce, záměrný
nedostatek potravin nebo vyhlazovací tábory byly jen logickým vyústěním rasové politiky nacis4
5
6
7

KONIC, A. – MORGENSTERN, J. (režie): S nasazením života (Kapitán Kloss). Polsko 1968; CZEKALSKI, A.
– NALECKI, A. (režie): Čtyři z tanku a pes. Polsko 1966; HAMILTON, G. (režie): Bitva o Británii. VB 1969.
MICHALKOV, N. (režie): Unaveni sluncem 2: Odpor. Rusko – Německo – Francie 2010; VOROBJEV, V. (režie):
Pod palbou. Rusko 2006.
KLIMOV, E. (režie): Jdi a dívej se. SSSR 1985.
Dějiny na plátně. Cinepur. Časopis pro moderní cinefily, 2011, č. 3–4; Válečný film. Cinepur. Časopis pro moderní
cinefily, 2006, č. 11; KOPAL, P. (ed.): Film a dějiny. Díl I–II. Praha 2005–2009; VIRILIO, P.: Válka a film. Praha
2007 (nikoli analýza hraného filmu, nýbrž filozofická esej o využití kinematografických technik ve válečných konfliktech 20. století). Ze zahraničních pak srov. blíže PLESNAR, Ł. A.: 100 filmów wojennych. Kraków 2002;
RAZZAKOV, F. I.: Naše ljubimoje kino… o vojně. Moskva 2005.
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tického Německa. Téma obětí tohoto typu je mediálně velmi uhrančivé a málokterý válečný film
odehrávající se na východní frontě opomene působivosti kruté reality využít. Zdánlivě mediálně
a didakticky vděčné téma však v sobě ukrývá rizika zejména pedagogicko-psychologická. Přemíra emocí vyvolaná detailním zobrazením utrpení bezbranného obyvatelstva, nebezpečí přesycenosti za hranicí anonymních faktů, může vyvolat u dospívajících nezájem a „nechuť“ k této
části výuky, v konečném důsledku pak odmítání recepce událostí důležitých pro pochopení dějin
20. století. Abychom podobným reakcím žáků předešli, je poměrně důležité tematiku válečného
filmu jako součásti historické kultury didaktizovat a rovnocenně se věnovat původcům válečných zločinů i jejich obětem.8
Obrazy války versus dětská psychika představují obecnější problém překračující rámec filmového kontextu. Asociace, které tzv. protiválečný nebo válečný film vyvolává, nejsou u všech
žáků stejné. Mohou být závislé na rodinných zkušenostech přenášených z generace na generaci,
ovlivněny aktuální situací, postavením společenské vrstvy nebo změnami společenského klimatu. Promítání filmu nebo vybrané scény může dětskou mysl zaplnit válečnými hrůzami. Pokud
se tedy ve vzdělávací činnosti nechceme zříci uplatnění válečných filmů, je třeba tento problém
reflektovat. Reakce žáků pečlivě sledujeme, a pokud neodpovídají naším očekáváním, je na
místě je s dětmi formou řízené diskuze analyzovat a diskutovat o nich.
Záběry, které hrané i dokumentární filmy o druhé světové válce přináší, jsou nesmírně působivé. Jenže od historického dokumentu a hraného filmu si i sami tvůrci slibovali víc než pouhé
obrazy vyvolávající hrůzu. Promítali se do něj specifika, o nichž bylo pojednáno výše, a plnil
tedy mj. účely propagandistické.9 Jedna z otázek proto zní, jak je s odstupem času rozpoznat pod
drobnohledem oborové didaktiky a mediální výchovy?
Můžeme pracovat s širokým rejstříkem filmů, zahrnujícím snímky vyznačující se relativní
věrohodností, jako Tora, Tora, Tora (USA) nebo Bitva o Midway (USA), patriotickou agitací,
jako Pearl Harbor (USA), či propagandistickou manipulací, např. Pád Berlína (SSSR) apod.
A podle toho lze metodicky připravit práci v hodině. Odhalení propagandy obecně, propagandy
v médiích a mediální propagandy při výkladu druhé světové války je zásadní.10
Problematika zároveň velice široká a zdaleka přesahující rámec i odborné zaměření textu.
Nejedná se pouze o spojení totalitních režimů a propagandy, ale i komplikované otázky typu
propaganda versus demokratický stát.11 Zatímco totalitní režimy se potřebou a nutností propagandy nikdy neskrývaly, pro demokratický systém byla vždy diskutabilní a problematická. Přinejmenším ji bylo nutno odlišit od té komunistické a v konečném výsledku vnímat jako protipropagandu.12 Z řady možných analýz propagandy ve filmovém médiu se v rámci školské praxe
oborové didaktiky a mediální výchovy můžeme zamýšlet nad vyhledáváním a demonstrováním
následujících elementárních prvků. Za užití vhodné sekvence pod vedením učitele by mohl bez
problémů žák odlišit druh ideologie a záměr propagandistické kampaně. Potíže by nemělo činit
ani určení cílové skupiny, rozpoznání druhu média, jeho žánru (hraný, dokumentární, animovaný, sci-fi, špionážní, protiválečný – natočeno poraženými) apod., zvláštních prvků posilujících
8
9
10
11
12

K obecnějším souvislostem a hlavním tématům sdíleného evropského kurikula srov. blíže BENEŠ, Z: Dějiny 20. století jako didaktická a metodická výzva. In: Beneš, Z. (ed.): Historie a škola. Díl IV. Praha 2008, s. 9–12.
SEKERA, M.: Média a politická propaganda. Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů. [online]. © 2006. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/557/MEDIA-A-POLITICKA-PROPAGANDA.html/ [cit. 4. 11. 2009].
VERMER, P.: Mediální výchova. Praha 2007. s. 66–84.
SEKERA, M.: Média a politická propaganda. Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů. [online]. © 2006. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/557/MEDIA-A-POLITICKA-PROPAGANDA.html/ [cit. 4. 11. 2009].
Srov. blíže DURMAN, K.: Popely ještě žhavé. Velká politika 1938–1991. Praha 2004, s. 169–183, 312; JOST, F.:
Realita – fikce: říše klamu. Praha 2006; Informační systém Masarykovy univerzity. Učebnice [online]. Dostupné
z: http://is.muni.cz/elportal/estud/pedf/js08/avk/ucebnice/lekce.htm [cit. 5. 11. 2010].
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účinek propagandy, jako převaha negativně vyznívajících záběrů, temná či naopak optimistická
hudba, agresivní slovník, výběr lidských typů apod. Odhalení tohoto rysu dobových mediálních
sdělení je rovněž nepochybně v možnostech dnešního žáka základní školy.

Obr. 3: Zachraňte vojína Ryana (USA 1998). Druhá světová válka ve filmu, to jsou obrazy násilí, ať už
přímé, či nepřímé. Při uplatnění ve výuce bychom si měli být vědomi specifik, rizik i skrytého potenciálu.
A vhodný námět ke komparaci nalezneme hned v úvodních sekvencích: Opravdu bylo vylodění v Normadii
ryze americkou akcí, když z pěti vyloďovacích pláží byly americké pouze dvě?

Práce s hraným filmem ve výuce na téma druhá světová válka nabízí v tomto případě
možnost zjistit, co vypovídá dobové ztvárnění o zkušenostech člověka nejen s mechanismy
(mediální) propagandy, ale i s válečným násilím. Nemusíme se přitom bránit elementárnímu
srovnání filmů mezi sebou, případně srovnání nejen obrazových zkušeností (film, plakát), ale i
textu (román, memoáry), krátce by měly být zmíněny rovněž motivy vedoucí k natočení filmu
(potřeba společnosti vyrovnat se s válečným traumatem, jeho hrozbou, ideologická manipulace
apod.), popřípadě k realizaci filmové adaptace. Žáci si tak uvědomí skutečnost, že filmové médium zobrazuje válku ve více podobách. Kromě války na lavici obžalovaných existují i filmy stavící do popředí hrdinskou oběť, statečnost vojáků a jejich povinnost k boji za vlast nebo ideje.
Nabízejí se například otázky: Jak dalece je veřejnost médii a propagandou manipulovatelná? Co
je ve filmu reálné? Co je vytvořeno pomocí techniky? Jak dalece se v konkrétním filmu jedná o
manipulaci veřejnosti? Kdo je ve filmu demaskován nebo kritizován? Jakou roli při tom hraje
veřejnost a moc, kterou disponují média? Dělají i naše média tyto věci? Co je to klišé? Důležité je zjistit, jestli daným problémům žáci rozumějí, a snažit se nalézt metody vedoucí k tomu,
aby porozuměli.13
13

WRÓBEL, A: Výchova a manipulace. Praha 2008, s. 105–118.
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O implementaci válečného fragmentu však můžeme, vedeni motivačními důvody, uvažovat
z opačného žánrového (komediálního) konce. Má to své opodstatnění už kvůli děsivosti rozměrů světového konfliktu. Aniž by byly zlehčovány válečné zločiny, zhostili se filmoví tvůrci úkolu vesměs se ctí. Za jiné uveďme vynikající francouzskou komedii Velký flám, které se zdaleka
nevyrovnala série příběhů Sedmé roty.14 Podobně stojí za zmínku i česká sci-fi komedie Zítra
vstanu a opařím se čajem nebo polská adaptace literární předlohy Jak jsem rozpoutal druhou
světovou válku.15 Použijeme-li sekvenci z válečné komedie, dvojnásob důležitá je následná
didakticky ošetřená diskuze. Děti by si rozhodně z filmů o druhé světové válce neměly odnést
dojem, že to byla legrace.
Uzavíráme-li krátkou úvahou o úvodní motivaci, lze na startovní čáře vyjít i ze skutečnosti,
že kluci si prostě rádi hrají na vojáčky. Nebudeme podceňovat ani smysl a účel romantických
prvků ve filmech typu Schindlerův seznam16 nebo Pearl Harbor, kde kromě vizuálně strhujícího
japonského útoku na americkou tichomořskou základnu významnou roli sehrává láska (že by
motivace zájmu dívek o děje druhé světové války?). A z této perspektivy omilostníme i zmiňovaný humor, jenž ve vhodném didaktickém a metodickém kontextu také koneckonců splní přinejmenším motivační účel.
Metodická podpora
Při výběru konkrétních sekvencí pro práci ve výuce začínáme s klasickým válečným filmem.
V obecnější rovině lze upozorňovat žáky na některé rozdíly v uměleckém ztvárnění moderních
konfliktů. Od začátku do konce bylo v kontrastu s první světovou válkou nebo lokálními konflikty studené války v tomto druhém světovém měření sil každému jasné, za co bojuje. Ač snímky v hojné míře obsahují zmiňované obrazy válečných hrůz, přinejmenším na napadené straně
obvykle není pochybnosti o smyslu boje nebo spravedlivé odplaty.
Protiválečný film zaujímá komplikovanější pozici a předmětem řízené diskuze se žáky se
může stát pohled na válku očima poražených, ať už zprostředkovaně,17 nebo ještě prvoplánověji z čistě německé dílny. Kritéria naplňuje beze zbytku film Wolfganga Petersena Ponorka z roku
1981. Bezkonkurenčním způsobem popisuje počáteční nadšení metamorfující v pochybnosti
a posléze touhu přežít, osudy řadových námořníků svedených nacistickou propagandou až k prozření nesmyslnosti rozpoutané války. Podobně postupuje Stalingrad totožné národní produkce
z roku 1993.18 Protiválečné vyznění lze postihnout vhodným sestřihem sestaveným z několika
fragmentů.
Příklad 1:
Film (resp. románová předloha) vypráví fiktivní a vymyšlený příběh. Sovětský snímek Jdi
a dívej se. Pokus se stručně (ústně, písemně) vyjádřit jeho poselství. K dispozici nejsou žádná
historická fakta, zato však reálné historické prostředí. Ani román, ani film nepředstavují histo14
15
16

17
18

Sedmá rota za úplňku (1975), Kam se poděla sedmá rota (1973) a Návrat sedmé roty (1977).
CHMIELEWSKI, T. (režie): Jak jsem rozpoutal druhou světovou válku. Polsko 1970. Snímek je filmovou adaptací
populárního polského románu Kazimierze Sławińského Dobrodružství kanonýra Dolase.
Lze zajisté souhlasit s postojem Kamila Činátla o pochybném didaktickém účinku promítání Schindlerova seznamu,
je-li rozhodující, že si žáci odnesou z představení především a pouze emoce. Pro ty, kteří se tématu holocaustu dosud
vyhýbali, však jako úvodní motivace zcela jistě stojí za úvahu. Srov. blíže ČINÁTL, K.: Film a dějepis. Cinepur.
Časopis pro moderní cinefily, 2011, č. 3–4, s. 80.
PECKINPAH, S. (režie): Železný kříž. SRN – VB – Jugoslávie 1977. Protiválečný snímek amerického režiséra Sama
Peckinpaha z prostředí wehrmachtu.
WILSMAIER, J. (režie): Stalingrad. Německo – Švédsko 1993.
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rický příběh v podobě výsledku vědeckého bádání nebo dokumentaci autentických pramenů.
Film i román však představují zkušenostní retrospektivní postoje. V obou se především vyjadřují
vzory zpracování válečných zážitků. Specifický prvek představuje ve vztahu k časovému období propaganda nebo kontrapropaganda.
a) Co se autor jako důležité snaží ve filmu znázornit, zachytit? Jak to dělá? S jakou intencí
a výpovědí?
b) Jsou autorovy postoje osamocené, nebo existují srovnatelná zpracování válečných zážitků?
Existují i zcela jiné formy a v čem se odlišují?
c) Lze autorovy postoje označit za jednoznačné? Lze určit, zda straní konkrétní společenské
skupině, státu nebo ideologii?
Své místo při reflexi 2. světové války výjimečně nalezne i sci-fi.19 Jeden z mála snímků
(v českých kinech pod názvem Tajemná záře nad Pacifikem) je pochopitelně o cestování v čase
a nabízí např. otázku, zdali by bylo dobře mít možnost ovlivnit dějiny, v tomto konkrétním
případě japonské přepadení Pearl Harboru v prosinci 1941. Žákovské hypotézy na téma
možných scénářů dalšího vývoje světového konfliktu evokují metodu problémového vyučování.
Příklad 2:
Film vypráví sci-fi příběh kombinovaný s komediálním žánrem. Uplatnění titulu Zítra vstanu a opařím se čajem. Přes jisté riziko nepřiměřeného odlehčení, využijeme originální komické
zápletky předlistopadového snímku a úkolujeme žáky srovnáním dvou časových perspektiv (rok
1941 versus rok 1944).20 K dispozici jsou historická fakta, ale i reálné historické prostředí. Film
nepředstavuje historický příběh v podobě výsledku vědeckého bádání nebo dokumentaci autentických pramenů. Je však zároveň aktuálním společenským postojem. Jako společenská objednávka simuluje a zrcadlí možné scénáře dalšího politického vývoje. Přičemž je ovšem nutno
odlišit jej jako produkt komerční tvorby a zábavního průmyslu.
Úkoly pro žáky můžeme založit na komické zápletce, spočívající v chybném přistání stroje
času. Fanatičtí nacisté, kteří se jej zmocnili, se omylem dostali do Hitlerova hlavního stanu
v roce 1941 místo předpokládaného 1944, a na jejich návrhy jak zachránit Třetí říši proto vůdce reaguje odpovídajícím způsobem.
a) Co se autor snaží ve filmu znázornit, zachytit jako důležité? Jak to dělá? S jakou intencí
a výpovědí?
b) Popiš stručně situaci na frontách druhé světové války v letech 1941 a 1944, na níž spočívá
zápletka filmu, a vzájemně je porovnej.
c) Označ žánr filmu a uveď, v čem se odlišuje od dalších, které znáš (komedie, parodie, satira,
drama apod.).
d) Vyhledej a uveď příklady filmů stejného typu.
e) Popiš základní vojensko-politické události, které bezprostředně předcházely klíčové zápletce ve filmu.
f) Pokus se rozhodnout, zdali film slouží pouze jako komerční produkt zábavního průmyslu,
nebo skrývá hlubší poselství.

19
20

TAYLOR, D. (režie): Tajemná záře nad Pacifikem. USA 1980.
Srov. blíže POLÁK, J. (režie): Zítra vstanu a opařím se čajem. ČSSR 1977; KOURA, P.: Obraz Adolfa Hitlera
v českém hraném filmu. In: Kopal, P. (ed.): Film a dějiny. Díl II. Praha 2009, s. 95; STRADLING, R.: Multiperspektivita ve vyučování dějepisu: příručka pro učitele. Praha 2003.
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Příklad 3:
Odlišnou perspektivu představuje hraný film jako pramen vázaný k době svého vzniku.
Vezměme si již zmiňovaný film Pád Berlína.21 Popis jeho pramenného statusu jako úloha
nemusí být zdaleka tak jednoduchý, a vhodnost podobného úkolování tedy vyžaduje zodpovědné zvážení. Jedná se o propagandistické zpracování finále evropské války? V tomto ohledu jde pohled totalitního režimu na válku v eskalaci války studené a takto jej také lze interpretovat. Úkoly pro žáky lze založit na identifikaci prvoplánového zdůrazňování fyziognomie
protagonistů, účelového výběru a deformace charakterových rysů, nevybíravých komentářů na
adresu západních „spojenců“, nepravděpodobných a sebepoškozujících výroků té „druhé,
špatné“ strany, symbolických obrazů Stalina pracujícího na zahradě (dobrý a zodpovědný hospodář, který tvoří hodnoty) a přitom rozhodujícího o dalších osudech Evropy apod.
Příklad 4:
Analýza hraného filmu a rekonstrukce historické události. Film USA Tora, Tora, Tora.22
Úkoly pro žáky: Představte faktografické údaje související s událostí ve filmovém úryvku. Jsou
hlavní postavy fiktivní, či reálné? Je děj filmu reálný, či fiktivní? Porovnejte s údaji v encyklopedii nebo na internetu. Co je v ukázce vymyšlené a co odpovídá skutečnosti?
Faktografie:
a) Které historické události jsou ve filmu přímo nebo nepřímo evokovány?
b) Zaznamenejte všechny události, které film zmiňuje.
c) Doložte důkazy, že film obsahuje konkrétní část válečné historie.
Příčino-vztahové prvky:
a) Pokouší se film o vysvětlení příčiny, (pozadí) konkrétního historického jevu (zde přepadení
USA a vtažení do války)?
Klíčová otázka:
a) Proč jsou právě toto téma, historický děj a forma filmově aktualizovány?
Práce s filmem nabízí vedle receptivně-analytických přístupů nejrůznější hravé a tvůrčí
možnosti, které se hodí zejména pro žáky druhého stupně základní školy. Scénická kvalita filmového média a způsob jeho výroby jsou samostatně využitelné pro výukové situace. Konkrétními činnostmi se žáci mohou seznámit s formálními filmovými prostředky. Hraní rolí herců,
režiséra, kameramana nebo producenta povedou u žáků ke střídání perspektivy. Vymaní se z role
diváka a podívají se na film jinak. Jak se herec vciťuje do své role? Proč se kameraman rozhodl pro tento výřez? Jak režisér vytváří scénu? Jak mohu vyjádřit pomocí plakátu estetické kvality a obsah filmu?
Závěrem připomeňme účelnost orientace na snímky zapsané v obecném povědomí, a nikoli
vybrané pouze na základě umělecké kvality. Podávají totiž cenné svědectví o kulturní politice
20. století, ideologii, manipulaci s fakty a lidmi před promítacím plátnem nebo o klišé a kýči.
Prostřednictvím postupů mediální výchovy lze při promýšlení didaktických a metodických konceptů vytěžit edukační přínos prakticky z každého titulu.

21
22

ČIAURELI, M. (režie): Pád Berlína I., II. SSSR 1949.
FLEISCHER, R. – FUKASAKU, K. – MASUDA, T. (režie): Tora, Tora, Tora! USA – Japonsko 1970.
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Summary
Publicized Conflict II. Specifics of Media Educational Reflection
of the Second World War in School Teaching
The text represents an analytical introduction to the multi-faceted topic. The introductory
characteristics needs to be attributed also to the non-representative sample of presented examples.
However, there remains the fact that the richness of film production reflecting the 2nd World War today is
through the lens of subject didactics of history and media education far untapped potential. It is not only
an effective topic for the teacher – an effective means of motivation, but ultimately inspires also to thinking
about cultural and historical, didactic concepts and methodological support.
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Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
řada společenských věd, roč. 26, 2012, č. 1
K VÝUCE DĚJEPISU NA ŠKOLÁCH OBECNÝCH A MĚŠŤANSKÝCH
(POZDĚJI HLAVNÍCH) V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA
Z HLEDISKA VÝVOJE KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ
MIROSLAV JIREČEK
The contribution gives a brief chronological survey of history teaching at schools equivalent to
the second stage of today’s primary schools in the Protectorate of Bohemia and Moravia in terms
of changes, which the basic curriculum documents issued at the state level passed at that time.
Attention is paid to the description of the position (i.e. the time allocation), objectives and content
of history as a subject. The contribution comes mainly from the documents published in the
relevant volumes of the Bulletin of the Ministry of Education and, later Bulletins of the Ministry
of Education, where the legal standards of education were published. There is briefly outlined the
educational system of the Protectorate of Bohemia and Moravia, there are described the
monitored of primary schools and the changes that these schools passed, there is also offered a
insight into the educational legislation of the Protectorate of Bohemia and Moravia.
Key words: the curriculum; history; the Protectorate of Bohemia and Moravia; primary school.
Úvod
Cílem příspěvku je v návaznosti na předchozí text,1 kde jsme provedli stručný chronologický průřez výuky dějepisu na obecných a měšťanských školách a na jednoročních učebných kurzech připojených ke školám měšťanským v Československu mezi lety 1918–1939 z hlediska
změn, kterými v této době prošly základní kurikulární dokumenty (zejména učební osnovy),
provést stručný chronologický průřez výuky dějepisu na školách v Protektorátu Čechy a Morava taktéž z hlediska vývoje základních kurikulárních dokumentů vydávaných na státní úrovni.
Základním dokumentem jsou pro nás učební osnovy, s termínem učební plány se v našem školství setkáme až po roce 1945. Kromě toho ovlivňovaly výuku dějepisu různá nařízení a výnosy
ministerstva školství a národní osvěty (dále pouze MŠANO) či později ministerstva školství
(dále pouze MŠ). Předmětem našeho zájmu nadále zůstávají školy odpovídající dnešnímu
druhému stupni našich základních škol. Stranou zájmu je tak ponecháno dějepisné vyučování
v rámci vlastivědy na prvním stupni těchto škol i dějepisné vyučování na školách středních
(včetně nižšího stupně těchto škol). Příspěvek vychází zejména z dokumentů otištěných v příslušných ročnících Věstníků MŠANO, později Věstníků MŠ, kde byly otiskovány zákonné normy
z oblasti školství. Na úvod příspěvku je pozornost věnována krátkému popisu školského systému Protektorátu Čechy a Morava, nabídnut je krátký pohled do školského zákonodárství sledovaného období. V další části jsou poté chronologicky popisovány samotné kurikulární dokumenty ovlivňující výuku dějepisu na sledovaných typech škol. Pozornost je věnována zejména
popisu postavení (např. časové dotace), cílů a obsahu dějepisu jako vyučovacího předmětu. Stranou zájmu je ponechána otázka učebnic dějepisu, která by si zasloužila vlastní studii.
1

JIREČEK, M.: Výuka dějepisu na školách obecných a měšťanských v Československu v letech 1918–1939 z hlediska
vývoje kurikulárních dokumentů. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd,
roč. 25, 2011, č. 1, s. 3–20.

123

MIROSLAV JIREČEK

Školský systém Protektorátu Čechy a Morava
Po vyhlášení Slovenského státu (14. března 1939), obsazení území zbytku Česko-Slovenska
německou armádou (15. března 1939) a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava (16. března
1939) byla provedena řada násilných změn, které se nevyhnuly ani našemu školství. Změny se
týkaly nejen organizační stránky, ale hlavně obsahu vzdělávání.
V prvních letech po vzniku Protektorátu platil školský systém zavedený v období první
republiky (srov. tabulku 1). Nižší stupeň škol se nazýval školou obecnou (na Slovensku
nazývána dříve školou ľudovou), po jejímž absolvování měli žáci několik možností k pokračování ve studiu – vedle sebe existovaly vyšší obecné školy, školy měšťanské (dříve také nazývány
občanské) a různé typy škol středních.
V obecných školách měli žáci získávat základní obecné vzdělání. Navštěvovali je všichni
žáci v prvních pěti letech povinné školní docházky (6–11 let). Žáci, kteří nepokračovali ve vzdělávání na jiném typu škol, pak navštěvovali vyšší stupeň těchto škol (tzv. vyšší obecné školy)
v dalších třech letech povinné školní docházky (11–14 let). Každému průměrně nadanému žákovi mělo být umožněno, aby prošel všemi stupni obecné školy a podle svých schopností nabyl
soustavného a uceleného základního vzdělání, které by jej „náležitě připravilo k úkolům praktického života a činilo jej schopným dále se vzdělávati a zdokonalovati.“2
Měšťanské školy pak měly poskytovat žákům 6.–8. ročníku vyšší obecné vzdělání, než nabízela škola obecná. Žáci zde měli nabývat „vědomosti a dovednosti, jichž vyžaduje ve větší míře praktický život i náležitá příprava pro další vzdělávání a vlastní zdokonalování.“3 K některým měšťanským školám byly připojeny jednoroční učebné kurzy (někdy nazývané čtvrté třídy). Ty měly
vhodně doplňovat a rozšiřovat učivo měšťanských škol. Žáci zde měli získávat průpravu pro vstup
do praktického života i pro přechod do odborných a středních škol. Tato trojkolejnost školství, kdy
vedle sebe existovaly školy obecné, školy měšťanské a školy střední, které umožňovaly studium
na vysokých školách, byla často kritizována. Kritika se objevovala již v době první republiky,
zesílila po nástupu komunismu v roce 1948, kdy vedla k vytvoření tzv. jednotné školy.4

Tabulka 1: Školská soustava v českých zemích v letech 1922–1941 (upraveno podle KOVAŘÍČEK, V.
– KOVAŘÍČKOVÁ, I.: Vývoj školských soustav v českých zemích. Olomouc 1989, s. 49).
2

3
4
5

Normální učebné osnovy pro obecné a měšťanské školy s českým vyučovacím jazykem a pro jednoroční učebné kursy,
připojené k těmto měšťanským školám, v Čechách a na Moravě. Výnos ministerstva školství a národní osvěty (dále
pouze MŠANO) ze dne 27. července 1939, č. 98.000-I. Příloha Věstníku MŠANO, 1939, sešit 8, s. 5.
Tamtéž, s. 5.
Srov. KUJAL, B. et al.: Třicet let československé jednotné školy. Praha 1979.
Jednoroční učebné kurzy.
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V PROTEKTORÁTU

Na základě vládního nařízení6 měl nejvyšší počet žáků ve třídách obecných a měšťanských
škol činit od 1. září 1939 45 žáků na jednu třídu. To se ale brzy změnilo. Od počátku školního
roku 1941/1942 vstupovaly pro české obecné a měšťanské školy výnosem7 MŠANO znovu
v platnost paragrafy určující počet žáků v jedné třídě podle malého školského zákona z roku
1922.8 Nejvyšší počet žáků na obecných jednotřídních školách se tak ustanovoval na 50 a ve
třídách vícetřídních obecných škol a škol měšťanských na 60 žáků. Tím se měl zároveň snižovat počet tříd, čímž mělo docházet také ke změnám vymezení školních obvodů. Prostory učeben
měly být plně využity – za přeplněnou se měla považovat taková učebna, v níž připadalo na jedno dítě méně než 1 m2 z celkové podlahové plochy. V menších obcích pouze s jednou školou
měl být snížen počet postupných tříd. V obcích, ve kterých byla pouze jedna chlapecká a jedna
dívčí škola s malým počtem žáků, měl být buď snížen počet postupných tříd, nebo obě tyto školy spojeny v jednu smíšenou školu. Zrušeny měly být české jednotřídní obecné školy s méně než
dvaceti žáky v obcích s většinou německého obyvatelstva.9 Zatímco nejvyšší možný počet žáků
ve třídách na českých školách se zvyšoval, na německých obecných a měšťanských školách se
prodlužovala až do dalších úprav platnost nařízení „o nejvyšším počtu dětí ve třídě“ z roku
1939.10
Školská soustava, kterou jsme zde nastínili, doznala v době Protektorátu řady změn (srov.
tabulku 2). Obecné školy s českým vyučovacím jazykem ve školních obvodech (újezdech), kde
byla zřízena měšťanská škola, měly dosud pouze 1.–5. postupný ročník. Od začátku školního
roku 1941/1942 měly být rozšířeny tak, aby zahrnovaly všech osm ročníků a umožňovaly splnění osmileté povinné školní docházky.11 1.–4. ročník tvořil základní stupeň obecné školy. Po
jeho absolvování zůstávalo několik možností dalšího studia. Asi 60 % populace mělo splnit
povinnou školní docházku na vyšší obecné škole. Další možností zůstávalo studium na škole
měšťanské. Měšťanská škola s českým vyučovacím jazykem se stávala čtyřtřídní (zrušeny byly
jednoroční učebné kurzy) a zahrnovala 5.–8. školní rok. Měšťanské školy se ale změnily na školy výběrové. Do první třídy měšťanských škol mohlo být přijato nejvýše 35 % žáků a žákyň.12
Vyššímu vzdělání se tak mělo dostat pouze omezenému počtu dětí. Výnos určoval také pravidla,
podle kterých měli být žáci do měšťanských škol vybíráni.13 Podle dalšího výnosu14 bylo označení „měšťanská škola“ nahrazeno označením „hlavní škola“.
6
7
8
9
10
11

12

13

Vládní nařízení ze dne 16. června 1939, o nejvyšším počtu dětí ve třídě obecné nebo měšťanské školy (Sb. z. a n. č.
176; vyhlášeno dne 29. července 1939). Věstník MŠANO, 1939, sešit 8, s. 249.
Výnos MŠANO ze dne 1. července 1941, č. 81.882-I o změnách v organisaci českých obecných a měšťanských škol se
zřetelem ke zvýšení počtu žáků ve třídách těchto škol. Věstník MŠANO, 1941, sešit 7, s. 233–234.
Zákon ze dne 13. července 1922, č. 226 Sb.
Výnos MŠANO ze dne 1. července 1941, č. 81.882-I o změnách v organisaci českých obecných a měšťanských škol se
zřetelem ke zvýšení počtu žáků ve třídách těchto škol. Věstník MŠANO, 1941, sešit 7, s. 234.
Vládní nařízení ze dne 15. května 1941 o nejvyšším počtu dětí ve třídách německých obecných a měšťanských škol
(Sb. č. 222; vyhlášeno dne 18. června 1941). Věstník MŠANO, 1941, sešit 7, s. 204.
Vládní nařízení ze dne 14. srpna 1941 o nové úpravě obecných a měšťanských škol s českým vyučovacím jazykem (Sb.
č. 300; vyhlášeno dne 20. srpna 1941). Věstník MŠANO, 1941, sešit 9, s. 282; Prováděcí výnos MŠANO ze dne
27. srpna 1941, č. 106.000-I k vládnímu nařízení ze dne 14. srpna 1941, č. 300 Sb. o nové úpravě obecných a měšťanských škol s českým vyučovacím jazykem. Věstník MŠANO, 1941, sešit 9, s. 288–290.
Na přechodnou dobu dvou let, tj. ve školním roce 1941/1942 a 1942/1943 mohlo být do první třídy měšťanských škol
přijato až 40 % žáků a žákyň, kteří absolvovali čtvrtý ročník obecné školy. Žáci, kteří ve školním roce 1940/1941 již
byli v některé třídě měšťanské školy, měli dokončit povinnou školní docházku na této škole.
Blíže Prováděcí výnos MŠANO ze dne 27. srpna 1941, č. 106.000-I k vládnímu nařízení ze dne 14. srpna 1941, č. 300
Sb. o nové úpravě obecných a měšťanských škol s českým vyučovacím jazykem. Věstník MŠANO, 1941, sešit 9,
s. 289–290; Výběr, přijímání a hodnocení žáků na českých hlavních školách (Výnos Ministerstva školství (dále pouze
MŠ) z 25. V. 1943, č. 49.771-I.). Věstník ministerstva školství / Mitteilungen des Ministeriums für Schulwesen (dále
pouze Věstník MŠ), 1943, sešit 7, s. 193–198; Výběr, přijímání a hodnocení žáků na českých hlavních školách (Výnos
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Třetí možností zůstávalo studium na jedné ze středních škol. Počet žáků středních a odborných škol (zejména gymnázií) byl ale podstatně snížen. České vysoké školy byly uzavřeny
a jejich majetek byl převeden německým vysokým školám.

Tabulka 2: Školská soustava Protektorátu Čechy a Morava v letech 1941–1945 (upraveno podle
KOVAŘÍČEK, V. – KOVAŘÍČKOVÁ, I.: Vývoj školských soustav v českých zemích. Olomouc 1989, s. 52).

Později bylo konstatováno, že se obecné škole nedostává v jejich vyšších třídách ocenění,
které jí jako „lidové škole národa“ náleží. I po výběru na školy hlavní a střední měl zůstávat pro
vyšší stupeň obecné školy ještě „velký počet schopných žáků, kteří jsou s to dostáti s plným úspěchem požadavkům učebních osnov“.15 Přikázáním zdatných učitelů na vyšší stupeň obecné školy měl být umožněn těmto žákům takový postup, že měli být po absolvování obecné školy
schopni věnovat se povoláním, pro které by se normálně vyžadovala hlavní škola. Tímto opatřením měla být zvýšena vážnost obecné školy.16
V období Protektorátu došlo také ke změně organizace středních škol s českým vyučovacím
jazykem.17 Střední školy měly být osmitřídní, skládat se měly z nižšího (I.–IV. ročník) a z vyššího stupně (V.–VIII. ročník). Za normální typ školy střední bylo určeno reálné gymnázium, za
typ zvláštní pak mělo být považováno gymnázium. Dosavadní reálná gymnázia, reformní reálná gymnázia a reálky měly být postupně od školního roku 1941/1942 přeměny na nový typ reálných gymnázií chlapeckých a dívčích.
Pohled do školského zákonodárství Protektorátu Čechy a Morava
Důležité místo v kánonu vyučovacích předmětů získal německý jazyk, který byl zaveden
jako povinný předmět nejprve na měšťanských (později hlavních) školách.18 Na obecných ško-

14
15
16
17
18

MŠ z 25. V. 1943, č. 49.771-I.). Věstník MŠ, 1943, sešit 7, s. 193; Přijímání žáků vyšších (středních) škol do školy
hlavní (Výnos MŠ z 26. V. 1943, č. 34.713-I.). Věstník MŠ, 1943, sešit 7, s. 198–200; Přijímání žáků na českých
hlavních školách (Výnos MŠ z 13. VI. 1944, č. 48.745-I). Věstník MŠ, 1944, sešit 12, s. 172–173; Přijímání žáků
vyšších (středních) škol do škol hlavních (Výnos MŠ z 12. V. 1944, č. 35.185-I). Věstník MŠ, 1944, sešit 11, s. 149.
Výnos MŠANO ze dne 27. srpna 1941, č. 105.179-I o přeměně označení „měšťanská škola“ na označení „hlavní škola“. Věstník MŠANO, 1941, sešit 9, s. 291.
Význam hlavní školy – hodnocení obecné školy. (Výnos MŠ z 15. I. 1944, č. 103.146/43-I.). Věstník MŠ, 1944, sešit
3, s. 27.
Tamtéž, s. 26–27.
Výnos MŠANO ze dne 6. srpna 1941, č. 98.445-I o změně v organisaci středních škol s českým jazykem vyučovacím.
Věstník MŠANO, ročník 1941, sešit 8, s. 270–273.
Vládní nařízení ze dne 5. října 1939 o vyučování němčině na českých měšťanských školách (Sb. z. a n. č. 260; vyhlášeno dne 7. listopadu 1939). Věstník MŠANO, 1939, sešit 11, s. 316; Prováděcí výnos MŠANO ze dne 3. ledna 1940,
čís. 152.530/39-I, k vládnímu nařízení ze dne 5. října 1939, čís. 260 Sb. z. a n., o vyučování němčině na českých
měšťanských školách. Věstník MŠANO, 1940, sešit 1, s. 15–16.
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lách s českým jazykem vyučovacím měl být německý jazyk zaveden vždy, přihlásilo-li se do něj
alespoň 12 žáků,19 později byl německý jazyk také na obecných školách zaveden všeobecně
jako povinný.20 Podle těchto výnosů ztratila status povinného předmětu na obecných i měšťanských školách občanská nauka a výchova. Nemohla se vyučovat ani jako dílčí obor jiného
předmětu těchto škol. Učivo probírané dosud v rámci tohoto předmětu, se mělo buď vypustit,
nebo být zařazeno do učiva ostatních předmětů.21
Vyučování německého jazyka bylo později ještě prohlubováno – od 1. listopadu 1943 se na
všech obecných a hlavních školách s českým vyučovacím jazykem, s výjimkou jednotřídní a dvoutřídní obecné školy, zaváděly pracovní kroužky všech učitelů pověřených vyučováním němčině.
Mimoto se měly jednou měsíčně konat tzv. pracovní dny.22 Také při rozhodování o postupu žáka
do vyššího ročníku se mělo přihlížet k jeho prospěchu v německém a v českém jazyce (daný výnos
uvádí toto pořadí).23 Od počátku školního roku 1943/1944 bylo navíc na českých hlavních školách
zastaveno nepovinné vyučování ostatním cizím jazykům.24 Němčina dominovala od vydání výnosů v roce 1940 počtem hodin také na středních školách25 a na učitelských ústavech.26
Kurikulární dokumenty z protektorátního období ukazují řadu dalších zásahů posilujících pozici němčiny a německé pozice vůbec. Zaváděly se nové názvy německých škol v Protektorátu Čechy
a Morava.27 Nakupovány měly být školní pomůcky a vyučovací potřeby domácího původu – za ty
měly být pokládány nejen výrobky z území Protektorátu, ale i z území celé Velkoněmecké říše.28
Kurikulárním dokumentům se nevyhnuly ani protižidovské zásahy. Tak např. nesměli být
židovští míšenci 1. stupně přijímáni do škol hlavních, do německých vyšších škol a českých
středních škol. Jejich přijetí do škol odborného, zemědělského a uměleckého směru (tj. do všech
odborně vzdělávacích škol s výjimkou škol živnostenských a lidových škol hospodářských) bylo
přípustné jen výjimečně s povolením MŠ.29 Přijetí židovských míšenců 2. stupně do jmenova19
20

21
22

23
24
25

26

27
28
29

Vládní nařízení ze dne 25. ledna 1940 o vyučování němčině na českých obecných školách (Sb. č. 232; vyhlášeno dne
22. července 1940). Věstník MŠANO, 1940, sešit 8, s. 196.
Vládní nařízení ze dne 26. září 1940, jimž se nově upravují povinné učebné předměty na školách obecných a měšťanských (Sb. č. 394; vyhlášeno dne 13. listopadu 1940). Věstník MŠANO, 1940, sešit 12, s. 312; Výnos MŠANO ze dne
15. dubna 1941, č. 43.925/41-I., kterým se provádí vládní nařízení ze dne 26. září 1940, č. 394 Sb., jímž se nově
upravují povinné učebné předměty na školách obecných a měšťanských a kterým se doplňuje prováděcí výnos ze dne
3. ledna 1940, č. 152.530/39-I. k vládnímu nařízení ze dne 5. října 1939, č. 260 Sb., o vyučování němčině na českých
měšťanských školách. Věstník MŠANO, 1941, sešit 5, s. 169–170.
Srov. tamtéž.
Prohloubení vyučování němčině na obecných a hlavních školách s českým vyučovacím jazykem. Pracovní kroužky,
hospitace a měsíční pracovní dny učitelů pověřených vyučováním němčině. (Výnos MŠ z 19. X. 1943, č. 82.697-I).
Věstník MŠ, 1943, sešit 17, s. 325–330.
Obecné školy s českým vyučovacím jazykem, postup žáků do vyšší třídy (Výnos MŠ z 27. V. 1944, č. 17.480-I). Věstník MŠ, 1944, sešit 11, s. 159.
Hlavní školy s českým vyučovacím jazykem. Zastavení nepovinného vyučování cizím jazykům. (Výnos MŠ ze dne
7. VI. 1943, č. 52.667-I). Věstník MŠ, 1943, sešit 8, s. 213. Za cizí jazyk nebyla považována němčina.
Srov. Výnos MŠANO ze dne 9. září 1940, čís. 110.845/40-I, jimž se vyhlašuje normální přehled hodin na gymnasiích,
reálných gymnasiích, reformních reálných gymnasiích a reálkách s českým jazykem vyučovacím. Věstník MŠANO,
1940, sešit 9, s. 222–227.
Srov. Výnos MŠANO ze dne 29. října 1940, čís. 130.335/40-I, jímž se vyhlašuje normální přehled vyučovacích hodin
na učitelských ústavech, na ústavech pro vzdělání učitelek domácích nauk a na ústavech pro vzdělání učitelek
mateřských škol s českým jazykem vyučovacím. Věstník MŠANO, 1940, sešit 11, s. 297–299.
Např. Výnos MŠANO ze dne 8. září 1939, čís. 101.333-I, o změně názvu německých středních škol v Protektorátu
Čechy a Morava. Věstník MŠANO, 1939, sešit 9, s. 281.
Výnos MŠANO ze dne 15. února 1940, čís. 19.510/40-I/1, o nákupu školních pomůcek a potřeb domácího původu.
Věstník MŠANO, 1940, sešit 3, s. 69.
Výnos MŠ ze dne 8. září 1942, č. 92.269-II, o připuštění židovských míšenců k školní návštěvě. Věstník MŠ, 1942,
sešit 9, s. 306–307.
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ných škol bylo přípustné, pokud bylo ve třídě místo a nebyli-li „poškozeni žáci a žákyně německé
nebo příbuzné krve“.30 Při přijímání žáků muselo být předkládáno prohlášení o arijském původu.31 To obsahovalo např. toto prohlášení: „[…] Nejsou mi známy žádné okolnosti, které by
ospravedlňovaly domněnku, že žák (žákyně) […] pochází z židovských rodičů nebo prarodičů.“32
Uvědomíme-li si počet židovského obyvatelstva v Československu před vypuknutím války
a osudy, které židovské obyvatelstvo v tomto období často čekaly, působí některé pasáže kurikulárních dokumentů „mrazení v zádech“: „Při přijímání do škol obecných a do povinných tříd
škol živnostenských a lidových škol hospodářských nebudiž prohlášení o původu požadováno,
a to za předpokladu, že židovští míšenci podléhají školní povinnosti. Aby Židi byli vyloučeni
z přijetí, k tomu není třeba požadovati předložení prohlášení, poněvadž židovské děti a mladiství, kteří se již jen ojediněle vyskytují, jsou jako takoví známi.“33
Další z výnosů34 určoval úpravu obrazů a jejich užívání. Sbírky na školách měly být podle
tohoto výnosu podrobeny nové prohlídce. Vyloučeny měly být všechny obrazy, které svým obsahem neodpovídaly státoprávním poměrům Protektorátu. Především se měly vyloučit ty obrazy,
které „jakkoli upomínají na býv. Čsl. republiku, její zařízení a politické osobnosti, pokud se snad
ještě na škole takové obrazy nacházejí. Dále je vyloučiti obrazy, které zobrazují období dějin
Čech a Moravy, v nichž český národ stál v rozporu s Německou říší a německým národem (např.
v době husitských válek), jakož i obrazy, které by mohly jakýmkoli způsobem podkopávati úctu
k Německé říši, k německému národu a jeho představitelům. Ve smyslu dřívějších zdejších výnosů jest dále ze sbírek obrazů odstraniti vše, co oba národy v minulosti rozlučovalo, ale zdůrazniti, co je pojilo a pojí.“35 Použilo-li se k výzdobě stěn obrazů velkých osobností českých, mělo
se v odpovídajícím počtu a úpravě použít také obrazů velkých Němců. Obrazy, které představovaly německé osobnosti, místa a kraje, měly mít pouze německé označení, zeměpisné obrazy
z Protektorátu měly být označovány dvojjazyčně – první měl být přitom nápis německý. Jména
míst v Protektorátu měla být uváděna podle úředních německých seznamů.
Nařizovalo se také, že „žactvo všech škol s českým jazykem vyučovacím v Protektorátě Čechy
a Morava je povinno znáti hymny Velkoněmecké říše, jejíž součástí je Protektorát Čechy a Morava.“36 Zaměstnanci protektorátní příslušnosti se měli zdravit vztaženou pravicí (v případě
tělesné překážky levicí) při hraní říšských hymen a při dalších příležitostech uvedených v daném
nařízení.37 Další výnos ale upravoval, že užívání pozdravu vztaženou pravicí je věcí vnitřního
přesvědčení a nemá být otázkou poslušnosti.38 Doporučoval se také nákup brožury Mírové dílo
Adolfa Hitlera pro školní knihovny i pro žáky.39 Zaváděla se tzv. povinná služba mládeže,40
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40

Tamtéž, s. 307.
Průkaz arijského původu při přijímání do škol Protektorátu Čechy a Morava (Výnos MŠ ze 4. VII. 1944, č. 40.787-II).
Věstník MŠ, 1944, sešit 5, s. 209–210.
Tamtéž, s. 209.
Tamtéž, s. 209–210.
Výnos MŠANO ze dne 11. září 1941, čís. 110.045/41-I/1, o úpravě obrazů a užívání jich při vyučování na školách
národních, středních, učitelských ústavech a na školách odborného směru s českým jazykem vyučovacím. Věstník
MŠANO, 1941, sešit 10, s. 334–336.
Tamtéž, s. 334.
Výnos MŠANO ze dne 9. dubna 1941, č. 21.709-I. o hymnách Velkoněmecké říše. Věstník MŠANO, 1941, sešit 6, s. 190–193.
Vládní nařízení ze dne 7. srpna 1942 o služebním poměru veřejných zaměstnanců (Sb. č. 288; vyhlášeno dne 21. srpna 1942). Věstník MŠ, 1942, sešit 9, s. 292–293.
Výnos presidia MŠ ze dne 17. září 1942, č. 5914 pres., o pozdravu zaměstnanců školské správy. Věstník MŠ, 1942,
sešit 10, s. 337–338.
Věstník MŠ, 1942, sešit 6, s. 255.
Např. Vládní nařízení ze dne 28. května 1942 o povinné službě mládeže (Sb. č. 187; vyhlášeno dne 29. května 1942).
Věstník MŠ, 1942, sešit 6, s. 222–223; Nařízení předsedy Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě ze
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které podléhali všichni protektorátní příslušníci arijského původu. Dostávat se jim mělo tělesné,
duševní a mravní výchovy, vztahovala se také na přípravu k povolání.
Ve věstnících MŠANO, později MŠ byla otištěna řada dalších zákonů, výnosů, nařízení
a informací, které odrážely válečnou situaci – např. se zastavovalo užívání řady učebnic, včetně
(či zejména) učebnic dějepisných, vyhlašovány byly nejrůznější sběry, úsporná opatření apod.
V období Protektorátu došlo také k řadě změn ve správě škol.41
Na české učitele se obracel tehdejší ministr školství Emanuel Moravec v době, kdy se již
zdálo nezvratné, že Němci válku prohrají. Vyzýval mimo jiné: „Čeští učitelé, konejte přechodnou povinnost v pracovním nasazení svědomitě […]. Potřebujete k tomu pouze důkazy mužné
kázně a stavovského rozhledu. Proto méně nářků a více víry.“42
Závěrem kapitoly se pokusme shrnout sledovanou problematiku tentokrát s oporou o sekundární literaturu. Na všech školách bylo omezováno vyučování českému jazyku, dějinám literatury, dějepisu, zeměpisu a dalším předmětům, do všech škol byla zaváděna němčina ve velkém
počtu hodin.43 Nacisté programově usilovali o snížení vzdělání české mládeže. Zasahovali do
výchovné i obsahové náplně školské práce. Učitelé (hlavně učitelé dějepisu) byli „přeškolováni“
v říšském nacistickém duchu v řízených kurzech Rankenheimu. Čeští učitelé a studenti byli za
války vystavěni perzekuci – byli vylučováni ze škol, řada jich byla poslána na nucené práce, do
válečné výroby, prošla koncentračními tábory, zahynula ve věznicích a na popravištích. Řada
studentů a učitelů působila v partyzánském hnutí, v domácím i zahraničním odboji.44 Kromě
všemožného omezování úrovně vzdělání se snažili nacisté působit na mládež ideopoliticky
(Kuratorium pro výchovu mládeže). Řada škol byla vystěhována do nevyhovujících budov.
Původní budovy sloužily vojenským účelům nebo byly přiděleny nově otevíraným školám
německým. Okupanti také ničili a vykrádali školní knihovny a sbírky.45
Vývoj výuky dějepisu na školách obecných a měšťanských (později hlavních)
v období Protektorátu Čechy a Morava z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů
Osnovy z roku 1939
První osnovy pro sledované typy škol v období Protektorátu byly vyhlášeny v roce 1939.46
Podle těchto osnov se mělo začít vyučovat od počátku školního roku 1939/1940 ve všech
postupných ročnících, třídách a kurzech. Stejně jako osnovy v předcházejících obdobích obsa-

41

42
43
44

45
46

dne 30. května 1942, kterým se stanoví zásady pro povinnou službu mládeže (První prováděcí nařízení k vládnímu
nařízení o povinné službě mládeže). Věstník MŠ, 1942, sešit 6, s. 223–225.
Nařízení MŠ zde dne 22. října 1942 o zrušení zemských školních rad (Sb. č. 366; vyhlášeno dne 4. listopadu 1942).
Věstník MŠ, 1942, sešit 11, s. 360; Nařízení MŠ ze dne 6. dubna 1943 o přesunu působnosti ve věcech protektorátních národních škol (Sb. č. 98; vyhlášeno dne 15. IV. 1943). Věstník MŠ, 1943, sešit 5, s. 146–147; Nařízení MŠ ze
dne 16. listopadu 1943 o místní školské správě (Sb. č. 302; vyhlášeno dne 3. XII. 1943). Věstník MŠ, 1943, sešit 20,
s. 370–371; Výnos MŠ ze dne 11. února 1943, č. 138.600/42-II, o zásadách pro správu českých škol v Čechách a na
Moravě. Věstník MŠ, 1943, sešit 3, s. 95–97.
Výzva ministra školství Emanuela Moravce k českému učitelstvu. Věstník MŠ, 1944, sešit 22, s. 296.
KOVAŘÍČEK, V.: Materiály k dějinám pedagogiky. Olomouc 1983, s. 107.
JANOVSKÝ, J. et al.: Základy didaktiky dějepisu. Praha 1984, s. 111; KOVAŘÍČEK, V.: Materiály k dějinám pedagogiky. Olomouc 1983, s. 107; KOVAŘÍČEK, V. – KOVAŘÍČKOVÁ, I.: Vývoj školských soustav v českých zemích.
Olomouc 1989, s. 16.
KOVAŘÍČEK, V. – KOVAŘÍČKOVÁ, I.: Vývoj školských soustav v českých zemích. Olomouc 1989, s. 16.
Výnos MŠANO ze dne 27. července 1939, čís. 98.000-I, jímž se upravují a vyhlašují normální učebné osnovy pro obecné a měšťanské školy s českým jazykem vyučovacím a pro jednoroční učebné kursy, připojené k těmto měšťanským
školám, v Čechách a na Moravě. Věstník MŠANO, 1939, sešit 8, s. 253.
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hovaly osnovy z roku 1939 učivo pouze v hlavních rysech. Proto si měla každá škola vypracovat svoje podrobné osnovy, které měly být následně schvalovány příslušnými orgány.47 V nich
mělo být učivo naznačeno podrobněji a rozděleno na menší časové jednotky. Dbáno mělo být na
to, aby tyto podrobné osnovy byly v souladu s normálními učebními osnovami, nevybočovaly
z jejich rámce, obsahovaly jen věci hlavní a podstatné a nezabíhaly do přílišných podrobností.48
V osnovách byly rozpracovány zásady, podle nichž se měly školy řídit. Tak např. měl být dán
výchově a vyučování mládeže v obecných a měšťanských školách jednotný základ v duchu
národním a křesťanském; ve školách měly být harmonicky pěstovány duševní a tělesné schopnosti žáků; školy měly vychovávat charakterní osobnosti, které by byli platnými osobnostmi
svého národa; v žácích měla být pěstována pevná a činorodá vůle; zušlechťovány měly být city
mládeže pro pravdu, dobro a krásu; škola měla pěstovat smysl pro spořádaný rodinný život;
důležitou roly měla hrát národní výchova apod.49
V osnovách byly rozpracovány také hlavní zásady a metody práce. Osnovy měly, stejně jako
tomu bylo u osnov z první poloviny třicátých let, vytvářet základ pro pracovní školu, která
„účelně rozvíjí všechny tělesné a duševní schopnosti žáků, probouzí jejich součinnost, podnikavost a vynalézavost a učí je, aby především vlastní prací nabývali trvalých vědomostí a dovedností, zejména potřebných pro praktický život.“50 Žákům nemělo být podáváno hotové učivo,
měli se k němu dostávat vlastní prací. Seznamováni měli být s pracovními metodami, které se
měli naučit účelně používat. Zásada práce měla pronikat veškerou školní výchovou. Učiteli přitom byla dána volná ruka, co se vyučovacích metod týče – vyučovací metoda měla být svobodná „v mezích, které jsou dány přirozeným vývojem mládeže.“51 Přihlíženo mělo být k duševnímu
i tělesnému vývoji žáků, na vyšším stupni obecné školy a na měšťanské škole i k rozdílům
pohlaví; vyučování mělo být pokud možno individualizováno, užívat se mohlo skupinového
vyučování. Všechny složky školní práce měly tvořit harmonickou jednotu, která měla být ve
shodě se stupněm dětského vývoje. Vyučovací předměty proto měly být v účelných vztazích.
Středem všeho vyučování měl být vyučovací jazyk a národní kultura, a to na nižším stupni
obecné školy ve spojení s prvoukou, na středním s vlastivědou, na vyšším stupni obecné školy
a ve škole měšťanské s věcnými naukami a s občanskou naukou a výchovou.52 Poměr učitele
k žákům měl být přátelsky vlídný, ale zároveň také důsledný. Osnovy zdůrazňovaly úlohu učitele. Učitelské povolání „pro svou obtížnost i pro svůj význam vyžaduje celé lidské osobnosti
a musí býti každému řádnému učiteli hlavní náplní jeho života.“53
Podle osnov mohly být zaváděny také nepovinné předměty a rozšířené vyučování. Tak mělo
být vyhověno zvláštním potřebám a požadavkům žáků, místa školy s okolím a jednotlivým krajům. Rozšířené vyučování mohlo být zavedeno pouze u některých předmětů, dějepisu se tato
možnost netýkala.54
Osnovy přinášely také pokyny týkající se rozvrhu hodin, učebnic, domácích úkolů, vycházek, rozdělení ročníků do stupňů, tříd a oddělení a poznámky pro málotřídní školy.55
47
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Srov. Normální učebné osnovy pro obecné a měšťanské školy s českým vyučovacím jazykem a pro jednoroční učebné
kursy, připojené k těmto měšťanským školám, v Čechách a na Moravě. Výnos MŠANO ze dne 27. července 1939,
č. 98.000-I. Příloha Věstníku MŠANO, 1939, sešit 8, s. 3.
Tamtéž.
Blíže tamtéž, s. 4–5.
Tamtéž, s. 5.
Tamtéž.
Tamtéž, s. 6.
Tamtéž, s. 7.
K nepovinným předmětům a rozšířenému vyučování blíže tamtéž, s. 7–8.
Tamtéž, s. 8–14.
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a) Obecné školy
Dějepis byl na obecných školách řazen mezi tzv. věcné nauky. Ty tvořila na středním stupni
(3.–5. ročník) vlastivěda a na vyšším stupni (6.–8. ročník) zeměpis, dějepis, přírodopis a přírodozpyt. Zčásti sem náleželo také vyučování prvouce na nižším stupni (1.–2. ročník). Úkolem
věcných nauk podle osnov bylo „soustavným poznáváním člověka, společnosti a přírody a jejich
vztahů rozvíjeti schopnosti žáků, vštěpovati jim důležité vědomosti pro život a pro další vzdělávání a hlavně naučiti žáky poznávati vlast, její přírodní bohatství a krásy, život našeho lidu,
jeho práci, mravy, zvyky a výtvory, naše dějiny a vzdělanost a buditi v nich vroucí a oddanou
lásku k domovině a probouzeti cit upřímné národní pospolitosti, ušlechtilé národní sebevědomí
a smysl pro pevnou národní jednotu.“56 Věcné nauky měly být na všech stupních v součinnosti
s ostatními vyučovacími předměty, zejména s vyučovacím jazykem, občanskou naukou a výchovou. Věcné nauky měly ostatním vyučovacím předmětům poskytovat společný věcný základ
– ostatní předměty z nich měly čerpat podněty a různými způsoby je zpracovávat. Společně
s vyučovacím jazykem tak měly být věcné nauky „jednotícím středem školní práce“.57 Nejcennějším vyučovacím prostředkem u věcných nauk měl být vlastní názor, vlastní zkušenost
a vlastní přemýšlení. Proto se doporučovaly účelné a dobře připravené poučné vycházky, užívání
obrazů, filmů apod. Každá škola si měla připravit vlastní program vycházek se zřetelem k místním poměrům a potřebám.58
Dějepisu byl stále určen společný počet hodin společně se zeměpisem (srov. tabulku 3).
Počet hodin určený oběma těmto předmětům se v porovnání s posledními osnovámi pro obecné
školy z roku 193359 nezměnil. Oba předměty měly i nadále vlastní osnovy.
Zajímavé je, že německý jazyk byl v osnovách z roku 1939 stále ještě nepovinným předmětem (povinný byl pouze na jednoročních učebných kurzech).60

Tabulka 3: Hodinová dotace určená dějepisu a zeměpisu na školách obecných podle osnov z roku 1939
(Normální učebné osnovy pro obecné a měšťanské školy s českým vyučovacím jazykem a pro jednoroční
učebné kursy, připojené k těmto měšťanským školám, v Čechách a na Moravě. Výnos MŠANO ze dne
27. července 1939, č. 98.000-I. Příloha Věstníku MŠANO, 1939, sešit 8, s. 14).

Osnovy vymezovaly také nový úkol vyučovacího předmětu dějepis (srov. tabulku 4) a rozdělení učiva do jednotlivých ročníků. V šestém ročníku měly být vyučovány „nejvýznamnější
obrazy z dějin starověkých národů a z českých dějin se zřetelem k světovým dějinám od nejstarších dob až do konce vlády Karla IV.“, v sedmém ročníku „vybrané obrazy z českých dějin se
zřetelem k světovým dějinám od r. 1378 do počátku našeho národního obrození“ a v osmém
ročníku pak „vybrané obrazy z českých dějin se zřetelem k nejvýznačnějším událostem světových
56
57
58
59
60

Tamtéž, s. 31.
Tamtéž.
Tamtéž, s. 32.
Výnos MŠANO ze dne 10. července 1933, č. 67.311-I, jímž se upravují a vyhlašují definitivní normální učebné osnovy
pro obecné (ľudové) školy. Věstník MŠANO, 1933, sešit 7, s. 155.
K zavedení německého jazyka jako povinného předmětu viz výše v kapitole „Pohled do školského zákonodárství
Protektorátu Čechy a Morava“.
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Úkol: Vhodně volenými obrazy z dějin buditi a pěstovati zájem o minulost, seznámiti
žactvo s vrcholnými zjevy z minulosti našeho národa, hlavně z období časově nepříliš
odlehlých a s některými důležitými událostmi světových dějin, pokud se stýkají
s českými dějinami anebo pokud přispěly k rozvoji lidstva.
Dějepisné vyučování má zejména: prohlubovati vroucí a oddanou lásku k vlasti
a k národu, vésti k porozumění životu našeho národa a k vědomí důležitosti lidské práce,
osvětlovati postavení našeho národa v politickém a kulturním vývoji lidstva, vštěpovati
ušlechtilou národní hrdost, sebevědomí a smysl pro pevnou národní jednotu, vésti
k vědomí jednoty všeho lidstva a buditi smysl pro pokrok a mír, vzbuzovati porozumění
pro umělecké a historické památky a jejich ochranu.
Tabulka 4: Úkol vyučovacího předmětu dějepis na obecných školách podle osnov z roku 1939 (Normální
učebné osnovy pro obecné a měšťanské školy s českým vyučovacím jazykem a pro jednoroční učebné kursy, připojené k těmto měšťanským školám, v Čechách a na Moravě. Výnos MŠANO ze dne 27. července
1939, č. 98.000-I. Příloha Věstníku MŠANO, 1939, sešit 8, s. 39).

dějin od počátku našeho národního obrození až do přítomné doby“.61 Vymezení obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů nebylo oproti prvorepublikovým osnovám tak stručné, učivo bylo
v osnovách oproti dřívějším dobám lépe rozklíčováno. Osnovy z roku 1939 obsahovaly také
poznámky k vyučovacímu předmětu dějepis, které můžeme považovat za metodické pokyny
k výuce předmětu (srov. tabulku 7).
b) Měšťanské školy
Také na měšťanských školách byl dějepis stále vyučován v určitém počtu hodin společně se
zeměpisem (srov. tabulku 5). Časová dotace určená pro tyto předměty se v porovnání s posledními osnovámi pro měšťanské školy z roku 193262 nezměnila. V případě měšťanských škol se
nehovořilo o věcných naukách.

Tabulka 5: Hodinová dotace určená dějepisu a zeměpisu na školách měšťanských podle osnov z roku 1939
(Normální učebné osnovy pro obecné a měšťanské školy s českým vyučovacím jazykem a pro jednoroční
učebné kursy, připojené k těmto měšťanským školám, v Čechách a na Moravě. Výnos MŠANO ze dne
27. července 1939, č. 98.000-I. Příloha Věstníku MŠANO, 1939, sešit 8, s. 15).

Cíle předmětu dějepis na měšťanských školách (srov. tabulku 6) vycházely z cílů vymezených pro školy obecné. Lišily se pouze v některých detailech, které ukazují vyšší požadovanou
61

62

Normální učebné osnovy pro obecné a měšťanské školy s českým vyučovacím jazykem a pro jednoroční učebné kursy,
připojené k těmto měšťanským školám, v Čechách a na Moravě. Výnos MŠANO ze dne 27. července 1939, č. 98.000-I.
Příloha Věstníku MŠANO, 1939, sešit 8, s. 39–41.
Výnos MŠANO ze dne 9. června 1932, č. 69.485-I, jímž se stanoví normální učebné osnovy pro měšťanské školy. Věstník MŠANO, 1932, sešit 6, s. 91.
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úroveň škol měšťanských proti školám obecným. Vypadla tak např. formulace o „vhodně volených obrazech z dějin“, slovo „seznámiti“ bylo nahrazeno slovem „vštěpovati“ apod.
Úkol: Buditi a pěstovati zájem o minulost, vštěpovati žactvu představy a pojmy
o základních zjevech z minulosti národa a o důležitých událostech světových dějin,
pokud se stýkají s českými dějinami anebo pokud přispěly k rozvoji lidstva.
Dějepisné vyučování má zejména: probouzeti vroucí a oddanou lásku k vlasti a národu,
vésti k porozumění životu vlastního národa i národů cizích a k vědomí důležitosti lidské
práce, osvětlovati postavení našeho národa v politickém a kulturním vývoji lidstva,
vštěpovati ušlechtilou a národní hrdost a sebevědomí a smysl pro pevnou národní
jednotu, vésti k vědomí jednoty všeho lidstva a buditi smysl pro pokrok a mír, buditi
porozumění pro umělecké a historické památky a jejich ochranu.
Tabulka 6: Úkol vyučovacího předmětu dějepis na měšťanských školách podle osnov z roku 1939 (Normální učebné osnovy pro obecné a měšťanské školy s českým vyučovacím jazykem a pro jednoroční učebné
kursy, připojené k těmto měšťanským školám, v Čechách a na Moravě. Výnos MŠANO ze dne 27. července 1939, č. 98.000-I. Příloha Věstníku MŠANO, 1939, sešit 8, s. 91).

Osnovy určovaly také rozdělení učiva do jednotlivých ročníků. V prvním ročníku měšťanských škol měly být probírány „obrazy z dějin starého věku“, v druhém ročníku „dějiny středního a nového věku do polovice 17. století se zvláštním zřetelem k domácím dějinám“, pro třetí
ročník pak byly určeny „dějiny novověku od polovice 17. století do současné doby se zvláštním
zřetelem k domácím dějinám“. Oproti osnovám pro obecné školy určovaly osnovy pro měšťanské školy více učiva z dějin světových. I v případě měšťanských škol bylo učivo oproti dřívějším osnovám blíže rozvedeno. Také osnovy pro měšťanské školy obsahovaly poznámky, jimiž
se měla dějepisná výuka řídit (srov. tabulku 7).
c) Jednoroční učebné kurzy
Jako úkol dějepisu pro jednoroční učebné kurzy připojené ke školám měšťanským byly
osnovami určeny „přehled a pochopení vývoje našeho národa se zřetelem k světovým poměrům“. Také v jednoročních učebních kurzech byl dějepis vyučován v počtu hodin určených
dohromady zeměpisu a dějepisu. Oběma předmětům byly vyhrazeny tři hodiny týdně. Zůstal tak
zachován počet hodin, který oběma předmětům příslušel podle posledních osnov pro jednoroční
učebné kurzy z roku 1932.63
Na jednoročních učebních kurzech měl být podáván „soustavný přehled českých dějin politických, ústavních, sociálních, hospodářských a kulturních, vývoj národnostních poměrů a mezinárodních vztahů, zejména k sousedům“.64 Pro výuku dějepisu byly stanoveny stejné poznámky
jako pro první tři třídy škol měšťanských (srov. tabulku 7).
63
64

Výnos MŠANO ze dne 9. června 1932, č. 71.393/32-I/1, jímž se vyhlašují normální učebné osnovy pro jednoroční
učebné kursy připojené k měšťanským školám. Věstník MŠANO, 1932, sešit 6, s. 115.
Normální učebné osnovy pro obecné a měšťanské školy s českým vyučovacím jazykem a pro jednoroční učebné kursy,
připojené k těmto měšťanským školám, v Čechách a na Moravě. Výnos MŠANO ze dne 27. července 1939, č. 98.000-I.
Příloha Věstníku MŠANO, 1939, sešit 8, s. 140.
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Tabulka 7: Poznámky k dějepisným osnovám z roku 1939 pro jednotlivé typy škol (upraveno a zkráceno
podle Normální učebné osnovy pro obecné a měšťanské školy s českým vyučovacím jazykem a pro jednoroční učebné kursy, připojené k těmto měšťanským školám, v Čechách a na Moravě. Výnos MŠANO ze dne
27. července 1939, č. 98.000-I. Příloha Věstníku MŠANO, 1939, sešit 8).
65

Poznámky k tabulce 7: O – obecná škola ; M – měšťanská škola; JUK – jednoroční učebné kurzy; X – zastoupeno;
– nezastoupeno.
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Směrnice z roku 1941
Dosavadní ideologicky nedeformované osnovy byly nahrazeny výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 8. ledna 1941.66 Do doby, než měly být vydány nové osnovy pro
obecné a měšťanské školy a pro jednoroční učebné kursy k nim připojené, mělo se od počátku
školního roku 1940/1941 vyučovat na těchto školách podle počtu hodin udávaných tímto výnosem. Počet hodin určených společně zeměpisu a dějepisu se neměnil. Zůstaly tak v platnosti
časové dotace uváděné v osnovách z roku 1939 (srov. tabulky 3, 5).
Do doby, než měly být vydány nové osnovy, měly se vyučování a výchova na obecných
a měšťanských školách řídit podle těchto následujících zásadních hledisek: „Výchova a vyučování na obecných a měšťanských školách se zakládá na národní a kulturní svébytnosti, děje se
v duchu postavení, které zaujímá český národ v rámci Velkoněmecké říše a v duchu křesťanském.
Škola vede proto žactvo soustavně k vědomí, že český národ je zařazen do politického a hospodářského společenství s národem německým. Z této skutečnosti vyplývá úsilí poznávati a chápati ony síly, které vytvořily dnešní Velkoněmeckou říši, jež řídí osudy německého národa
a vytvářejí dnešního německého člověka. Je tedy úkolem školy mimo jiné také zdůrazňovati při
výchově a vyučování vše, co podporuje spolupráci a dobré soužití s národem německým v rámci Velkoněmecké říše a úctu k jejímu Vůdci, a potlačovati vše, co by této spolupráci překáželo
a ji mařilo. Každý učitel je osobně odpověden za to, že výchova se bude díti v tomto duchu.“67
Vyučovací metoda měla být svobodná v mezích, které byly dány přirozeným vývojem mládeže. Veškerou školní výchovou měla pronikat zásada práce, zejména tělesné, a životní účelnost.
V centru pozornosti měl být vyučovací jazyk ve spojení s prvoukou, vlastivědou a věcnými
naukami. Věcné nauky tvořila na středním stupni vlastivěda, na vyšším stupni obecné školy a na
měšťanské škole zeměpis, dějepis, přírodopis a přírodozpyt. Úkolem věcných nauk bylo „rozvíjeti soustavným poznáváním člověka, společnosti a přírody a jejich stavů schopnosti žáků,
vštěpovati jim důležité vědomosti pro život a pro další vzdělávání a hlavně naučiti žáky poznávati vlast, její přírodní bohatství a krásy, život našeho lidu, jeho práci, mravy, zvyky a výtvory, naše
dějiny a vzdělanost a buditi v nich vroucí a oddanou lásku k domovině a probouzeti cit upřímné
národní pospolitosti. Ze skutečnosti, že Protektorát Čechy a Morava je součástí Velkoněmecké
říše, vyplývá úkol poznávati Velkoněmeckou říši a vychovávati českou mládež k loyální a plodné
spolupráci s německým lidem.“68
Výnos měnil také vyučování samotného vyučovacího předmětu dějepis, ve kterém se měli
žáci seznamovat s „nejdůležitějšími zjevy z minulosti českého a německého národa, jsou vedeni
k úctě k Velkoněmecké říši a jejímu Vůdci a nabývají poučení o významu a formách spolupráce
českého národa s národem německým. Ze světových dějin seznámí se žáci jen s některými z těch
důležitých událostí, které se úžejí stýkají s českými a německými dějinami anebo přispěly
k obecnému rozvoji lidstva. Při tom se upevňuje v žácích vědomí o významu drobné práce, podnikavosti, osobní odvahy i vzdělanosti a probouzí se v nich účinná láska k národu a vlasti.“69
Od počátku školního roku 1940/1941 již neměla být dále vyučována občanská nauka
a výchova ani jako samostatný vyučovací předmět, ani jako dílčí obor.70 Nacistická ideologie
66

67
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Výnos MŠANO ze dne 8. ledna 1941, čís. 1.968/41-I/1, kterým se vydávají směrnice pro vyučování na obecných
a měšťanských školách s českým vyučovacím jazykem a jednoročních učebních kursech k nim připojených v školním
roce 1940/41. Věstník MŠANO, 1941, sešit 1, s. 19–23.
Tamtéž, s. 21–22.
Tamtéž, s. 22–23.
Tamtéž, s. 23.
Tamtéž, s. 22.

135

MIROSLAV JIREČEK

ovlivnila i výuku dalších vyučovacích předmětů. Český jazyk měl být základem a středem vyučování a měl soustřeďovat podstatné prvky národní kultury. Při vyučování tomuto předmětu se
mělo naprosto „upustit od četby článků a básní politicky tendenčních, naplněných duchem
národní zaujatosti a vůbec takových, které by svým obsahem odporovaly dnešnímu postavení
Protektorátu Čechy a Morava v rámci Velkoněmecké říše, jakož i od četby děl, výpisů a ukázek
z děl židovských spisovatelů.“71 Upozorňovalo se také, že ani při vyučování, ani ve školní
domácí četbě „nesmějí se čísti texty s protiněmeckou tendencí, i kdyby se projevovala v zastřené
formě.“72 V literární historii se měla zvláštní pozornost věnovat spisovatelům, v jejichž díle se
zrcadlila „vzájemná práce mezi německým a českým duchovním životem ve smyslu positivní spolupráce.“73
Další změny se týkaly výuky německého jazyka, který se měl začít vyučovat již od třetího
ročníku obecných škol.74 Změny postihly také zeměpis, kde měli žáci „zevrubně poznati Protektorát Čechy a Morava, přehledně Velkoněmeckou říši, jejíž částí je Protektorát.“75
V tom, co výnos neměnil, se mělo postupovat podle dosud platných osnov, mělo se z nich
ale vypustit vše, co neodpovídalo směrnicím uváděným ve výnosu, nebo to, co odporovalo právnímu postavení Protektorátu Čechy a Morava v rámci Velkoněmecké říše. Přihlížet se mělo na
důsledky z toho plynoucí.76
Výnos upravoval také používání učebnic. V případě, že by nebyly schváleny a vydány nové
učebnice, měli učitelé učinit taková opatření, aby mohlo být úspěšně vyučováno i bez nich
– měli připravit učivo na základě dosavadních osnov, ale v duchu směrnic, které tento výnos
obsahoval.77 Platnost tohoto výnosu se později prodlužovala také na školní rok 1941/1942.78
Směrnice z roku 1942
Dokud nebyly vydány úplné nově schválené osnovy pro obecné a hlavní školy s českým vyučovacím jazykem, mělo se ve školním roce 1942/1943 na těchto školách vyučovat v počtu
hodin, které uváděl ministerský výnos z 29. července 1942.79
Dějepisu zůstal stále přidělen společný počet hodin dohromady se zeměpisem. Počet hodin
určených oběma předmětům se ale změnil. Na obecných školách měly být tyto předměty vyučovány již od šestého ročníku, v každém ročníku jim ale byly určeny pouze dvě týdenní hodiny
(srov. tabulku 8). To znamenalo, že dějepis a zeměpis přišly dohromady za všechny ročníky
o jednu hodinu.
Změnila se také časová dotace určená oběma předmětům na školách hlavních (srov. tabulku
9). Ve všech čtyřech ročních byly oběma předmětům určeny dvě hodiny týdně. I na tomto typu
škol tak přišly dějepis a zeměpis o jednu vyučovací hodinu oproti časové dotaci určené dříve pro
školy měšťanské, a to i přes to, že školy hlavní měly o ročník více. Připočteme-li k dřívějším
71
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Tamtéž.
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Tamtéž.
Tamtéž, s. 23.
Blíže tamtéž.
Blíže tamtéž.
Výnos MŠANO ze dne 1. července 1941, č. 79.759-I o směrnicích pro vyučování na obecných a měšťanských školách
s českým vyučovacím jazykem a jednoročních učebních kursech k nim připojených v školním roce 1941/42. Věstník
MŠANO, 1941, sešit 7, s. 233.
Výnos MŠ ze dne 29. července 1942, č. 78.307-I, kterým se vydávají směrnice pro vyučování na obecných a hlavních
školách s českým vyučovacím jazykem v školním roce 1942/43. Věstník MŠ, 1942, sešit 8, s. 281–284.
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tříletým školám měšťanským ještě výuku na jednoročních učebných kurzech, pak přišly dějepis
a zeměpis dokonce o čtyři vyučovací hodiny. Pokud byly pro některé předměty vydány nové
učební osnovy, mělo se vyučování řídit těmito osnovami. Pokud ne, platily pro výchovu a vyučování směrnice vydané v roce 1941,80 se změnami, které byly v uvedené věci vydány později
(o vyučování němčině, češtině, zeměpisu, dějepisu a náboženství, o užívání latinky při vyučování němčině).81 Problém je v tom, že výnos neobsahoval odkaz na údajnou změnu vyučovacího předmětu dějepis. Nenalezneme jej ani v příslušných ročnících Věstníků MŠANO, později
Věstníků MŠ, neodkazuje na ně ani nám známá sekundární literatura. Opravdu byly vydány
učební osnovy zeměpisu pro obecné školy s českým vyučovacím jazykem.82 Jediná zmínka
o dějepisu, kterou v nich najdeme, se týká rozložení hodin těchto předmětů, kdy v šestém
ročníku na sedmitřídních a osmitřídních školách a v každém ročním běhu na všech ostatních
školách na počátku školního roku po dobu tomu potřebnou se mělo vyučovat zeměpisu týdně ve
větším počtu hodin, aby žáci získali nejprve zeměpisný podklad potřebný pro vyučování dějepisu. Výuka dějepisu se měla v tomto počátečním období přiměřeně omezit a později nahradit.

Tabulka 8: Hodinová dotace určená dějepisu a zeměpisu na školách obecných podle výnosu z roku 1942
(Výnos MŠ ze dne 29. července 1942, č. 78.307-I, kterým se vydávají směrnice pro vyučování na obecných
a hlavních školách s českým vyučovacím jazykem v školním roce 1942/43. Věstník MŠ, 1942, sešit 8, s. 282).

Tabulka 9: Hodinová dotace určená dějepisu a zeměpisu na školách hlavních podle výnosu z roku 1942
(Výnos MŠ ze dne 29. července 1942, č. 78.307-I, kterým se vydávají směrnice pro vyučování na obecných
a hlavních školách s českým vyučovacím jazykem v školním roce 1942/43. Věstník MŠ, 1942, sešit 8, s. 283).

Platnost výnosu z roku 1942, kterým byly vydány směrnice pro vyučování na obecných
a hlavních školách s českým vyučovacím jazykem ve školním roce 1942/1943, se prodlužovala
také na školní rok 1943/194483 a na školní rok 1944/1945,84 a to se změnami, které vyplývaly
z výnosu o zastavení nepovinného vyučování cizím jazykům na hlavních školách.85
80
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Výnos MŠANO ze dne 8. ledna 1941, čís. 1.968/41-I/1, kterým se vydávají směrnice pro vyučování na obecných
a měšťanských školách s českým vyučovacím jazykem a jednoročních učebních kursech k nim připojených v školním
roce 1940/41. Věstník MŠANO, 1941, sešit 1, s. 19–23.
Výnos MŠ ze dne 29. července 1942, č. 78.307-I, kterým se vydávají směrnice pro vyučování na obecných a hlavních
školách s českým vyučovacím jazykem v školním roce 1942/43. Věstník MŠ, 1942, sešit 8, s. 284.
Výnos MŠANO ze dne 1. srpna 1941, č. 96.415-I, kterým se vyhlašují učebné osnovy zeměpisu pro obecné školy
s českým jazykem vyučovacím. Věstník MŠANO, 1941, sešit 8, s. 259–261.
Obecné a hlavní školy s českým jazykem vyučovacím. Směrnice pro vyučování v školním roce 1943/44 (Výnos MŠ
z 11. VIII. 1943, č. 66.739-I). Věstník MŠ, 1943, sešit 13, s. 271.
Obecné a hlavní školy s českým vyučovacím jazykem. Směrnice pro vyučování v školním roce 1944/45 (Výnos MŠ
z 25. VII. 1944, č. 61.008-I). Věstník MŠ, 1944, sešit 16, s. 226.
Hlavní školy s českým vyučovacím jazykem. Zastavení nepovinného vyučování cizím jazykům (Výnos MŠ ze dne 7. VI.
1943, č. 52.667-I). Věstník MŠ, 1943, sešit 8, s. 213.
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Závěr
Na počátku sledovaného období platila školská soustava zavedená v období první republiky.
Ta byla od základu změněna, jak jsme se pokusili krátce nastínit. Stejné to bylo také s dokumenty, které určovaly výuku dějepisu na sledovaných typech škol. Zajímavé je, že osnovy dějepisu zaváděné v červenci 1939 mají ještě ideologicky nedeformovaný charakter. Stejně jako
osnovy v první polovině třicátých let prosazovaly zavedení činné školy a dalších demokratických idejí. To bylo změněno (teprve) směrnicemi vydanými v roce 1941, které rázně změnily
charakter dosavadních dějepisných osnov. Dějepis byl podroben značné ideologizaci, dějepisné
vyučování bylo okleštěno a deformováno – žáci měli být vedeni k úctě k Velkoněmecké říši
a k jejímu vůdci a nabýt poučení o významu spolupráce českého a německého národa. Vyřazovaly se dějepisné učebnice a pomůcky spojené s ideou demokratického Československa. Dějepis tak může být někdy vnímán jako „instrument ovlivňování a politického řízení, někdy i manipulace a propagandy“,86 z čehož může vyplývat jistá veřejná nedůvěra vůči tomuto předmětu,
jakožto kdykoli manipulovatelnému systému.87 Dějepisná výuka neměla ale nacisty požadované
výchovné účinky, což vedlo k pozastavení výuky dějepisu na některých typech škol.88 Tento
vývoj ukazuje vliv dějepisu a obavy z jeho vlivu při neprosazení takových idejí, o které se usilovalo.89 Cíle vyučování, které byly prosazovány, nezapustily nijak kořeny v českém národě,
naopak čím silnější tlak se projevil, tím větší vnitřní odpor proti takovému dějepisnému vyučování byl pociťován.90

Summary
The History Teaching at Primary Schools in the Protectorate of Bohemia and Moravia in Terms
of Development of Curricula
The contribution gives a brief chronological survey of history teaching at schools equivalent to the
second stage of today’s primary schools in the Protectorate of Bohemia and Moravia in terms of changes,
which the basic curriculum documents issued at the state level passed at that time. Attention is paid to the
description of the position (i.e. the time allocation), objectives and content of history as a subject. The
contribution comes mainly from the documents published in the relevant volumes of the Bulletin of the
Ministry of Education and, later Bulletins of the Ministry of Education, where the legal standards of
education were published. There is briefly outlined the educational system of the Protectorate of Bohemia
and Moravia, there are described the monitored types of schools (primary schools and town, latery renamed
the principal schools) and the changes that these schools passed, there is also offered an insight into the
educational legislation of the Protectorate of Bohemia and Moravia.
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DROBNOSTI
О ВНУТРЕННИХ ПРИЧИНАХ АНТИБОЛЬШЕВИСТКОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО КОРПУСА
МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ ВАСИЛЬЧЕНКО
The author of this article examines the problems associated with the revolt of the Czechoslovak
case, which occurred in Russia in May 1918. He highlights not only the external factors of which
the uprising is often mentioned in the historiography, but also a number of internal reasons, not
considered earlier.
Key words: Czechoslovak Corps; Zborov; T. G. Masaryk; the Czechoslovak National Council.
События весны 1918 года вошли в историю России под знаком сопротивления
Чехословацкого корпуса, ставшего, впоследствии, основой регулярной армии Чехословацкой
республики. Вопрос о причинах сопротивления до сих пор остается дискуссионным.
В историографии выделяется несколько точек зрения по вопросу о причинах
сопротивления. Появление той или иной точки зрения зависело от политической
конъюнктуры. В советской историографии 30–40-х гг. бытовала точка зрения об участии
чехословацких легионеров в заговоре Л. Д. Троцкого и прямых связях с Антантой.
В 50–80-е годы говорилось о сопротивлении легионеров как о авангарде иностранной
интервенции. На рубеже 90-х годов 20 века появилась точка зрения о том, что
сопротивление Чехословацкого корпуса было спровоцировано советской властью для
расширения Гражданской войны и разжигания ее в мировую войну против буржуазии.
В современной историографии существует точка зрения о том, что сопротивление корпуса
представляло сложное комплексное и противоречивое явление. Однако, данные точки зрения
отражают только внешнюю сторону события, акцентируя внимания на деятельности Л.
Троцкого, Советской власти, Антанты и других «внешних» раздражителей. Вопрос о
процессах происходящих внутри Чехословацкого корпуса остается открытым в современной
историографии. Данная статья попытается в определённой мере заполнить научную лакуну.
Процесс формирования частей Отдельного армейского Чехословацкого корпуса на
территории России происходил неравномерно. 8 августа 1914 г. военный министр
Российской империи издал приказ, озаглавленный: Отношение Главного управления
Генерального штаба России начальнику штаба Верховного главнокомандующего
о формировании чешских добровольческих частей, которым предусматривалось: «[…]
формировать один или два полка, или, батальон хотя бы из двух рот. Употребление не
боевое, а из политических соображений и с ориентацией на будущее восстановление,
постоянной и прочной организации не придавать, ибо в дальнейшем будут действовать
отдельными партиями. Формировать без пулеметных команд и связи. Ввиду того, что
чехи добровольцы не имеют военной подготовки, перед отправкой на фронт следует
обучить. По окончании формирования всех офицеров и нижних чинов заменить чехами из
числа военнопленных добровольцев.»1
1
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Таким образом, можно заключить, что этот документ заложил сдерживающие
механизмы, заложившие основу недоверия между чешским национальным движением
и царским правительством. Формирование чешских частей изначально без пулеметной
поддержки и обособленной связи снижало их боеспособность. Кроме того, изначальное
формирование части в политических и пропагандистских целях нанесло сильный удар по
патриотическому движению, так как значительная часть чехов была готова с оружием
в руках защищать идеи национальной независимости. Противоречивость политики
Царского правительства по отношению к чехословакам: формирование Чешской дружины
по усеченному плану без надлежащей военно-технической и материальной базы,
проблемы в интендантском снабжении, покрываемые значительно за счет собственных
средств чешских национальных обществ значительно тормозили развитие Дружины
в профессиональную боевую единицу.
Помимо основополагающего проекта формирования чешских частей в составе
русской армии, предложенного русским правительством, существовал ряд отличных
проектов, грамотное использование которых могло не только повлиять на изменение
степени боеспособности чешских частей, но и предотвратить ряд противоречий между
чешскими обществами и официальной властью, и как следствие, предотвратить
сопротивление Чехословацкого корпуса.
Одним из таких проектов был проект генерала Я. Червинки, чеха, перешедшего на
русскую службу в период русско-турецкой войны 1877–1878 годов. В его меморандуме,
поданном на имя генерала Архангельского он предложил, «чтобы из русских чехов,
военнообязанных, было образованно особое боевое формирование, которое своими
знаниями языков и территории, на которой ведутся боевые действия, которая
безусловно будет способна оказать русской армии ценную службу».2
По его мнению, количество чехов, русских подданных, мобилизованных в русскую
армию, могло быть около 10 тыс. Исходя из его плана, они должны были быть вычленены
из различных русских подразделений. Я. Червинка с самого начала предлагал
формировать Чешский корпус, впоследствии Армию, который немедленно должен был
вступить в войну на стороне России. И тем самым, Чехия должна была стать
государством, воющим на стороне Антанты. Представители чешских общественных
организаций представили проекты, отличные от плана Я. Червинки. Смысл этих проектов
сводился к следующему. В них предполагалось образование особого добровольческого
чешского формирования, которое изначально имело только пропагандистские цели,
и лишь со вступлением русской армии на территорию Чехии его деятельность должна
быть направлена на организацию всеобщего восстания чешского народа.
Безусловно, план Я. Червинки представлялся более разработанным как с военной, так
и с политической точки зрения. Как отмечает Б. А. Татаров, небольшая воинская часть
вряд ли обратила бы на себя внимание. Существование же Чешской армии определенно
сыграло бы решающую роль в решении о восстановлении независимости Чехии. Свое
полноценное отражение, концепция Червинки получила в его рапорте «генерала для
поручений при Главном начальнике Киевского военного округа генерал-майора Я.
Червинки дежурному генералу при Верховном главнокомандующем о формировании
чехословацких частей из военнопленных».3 В итоге, был принят альтернативный план
создания чешского политического подразделения. В нем говорилось, что Чешские части
формируются только на время войны, должно было содержаться по особым расчетам
2
3
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выработанным военным ведомством. Чины действительной русской службы должны
занимать командные должности и должности врачей. Число русских должно составлять
не менее 1/3 личного состава дружины. Однако в состав Дружины допускался прием
чехов врачей. Материальная часть Дружины оплачивалась исходя из пособия военного
времени. Кроме того, военное министерство выдало Чешским обществам 5 тыс. рублей на
секретные расходы и 10 тысяч рублей для выдачи чехам-добровольцам на проезд в пункт
формирования. Сформированная часть должна была поступить в распоряжение
командования Юго-Западного фронта.
Импульсивность генезиса формирования боевой единицы завесила не только от
активности чешской общественности и благосклонности Царского правительства,
в условиях недоверия которого происходило формирование Дружины, но и от
объективных боевых успехов чешского национального воинского соединения.
Важной вехой в истории Чехословацкого воинского формирования стал бой
у галицийской деревни Зборов, получившей в чешской историографии громкое название
«битва под Зборовом». Это вооруженное столкновение произошло в ходе летнего
наступления проведённого силами Юго-Западного фронта под командованием Л. Г.
Корнилова.
Победа под Зборовом стала наилучшим показателем боевой активности чешских
воинских соединений. Она привела к развертыванию новых воинских соединений. Это
можно расценивать и как негативный фактор, так как появление новых формирований
происходило за счет привлечения бывших военнопленных австрийской армии, сдавшихся
в плен в 1915–1916 годах, то есть лиц, изначально не связанных с идеями общей борьбы
против немецкой угрозы.
1 августа 1917 г. начальник штаба Юго-Западного фронта Н. Н. Духонин дал указание
Киевскому военному округу (КВО), не дожидаясь приказа сверху, развернуть
Чехословацкую бригаду в 1-ю Чехословацкую стрелковую дивизию, и приступить
к формированию для нее 4-го чехословацкого стрелкового полка. Кроме того, он выступил
с предложением о формировании 2-й Чехословацкой дивизии. Эти предложения были утверждены приказом Верховного Главнокомандующего Л. Г. Корнилова от 9 августа 1917
г. – 785. Штаб новой дивизии был сформирован уже 24 августа4. Во многом на процесс
автономизации оказывали влияние отдельные личности (Т. Г. Масарик, Я. Червинка, П. Н.
Милюков), деятельность которых исходила из собственных взглядов на будущее
Чехословакии и России.
Следует отметить, что резкое увеличение числа легионеров происходило за счет
солдат, не связанных корнями с Российской империей. Вчерашние граждане АвстроВенгрии, взятые в плен уже в ходе войны или добровольно перешедшие на русскую
службу, долгий период времени содержавшиеся в лагерях военнопленных не питали
симпатии к русским, им были чужды идеи славянского единства, они имели смутное
представление о изначальных целях воинского формирования, вследствие этого они
достаточно легко шли на контакт с представителями Парижского комитета,
возглавляемого Т. Г. Масариком, деятельность которого оказала определяющее влияние на
дальнейший процесс отделения Чехословацкого корпуса от русской армии.
Во многом генезис определялся внешними факторами и объективными процессами,
независящими от желаний представителей чешского национального движения, среди них,
можно выделить Февральскую революцию и Октябрьский переворот.
4
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Дальнейшим катализатором процесса автономизации стала Октябрьская революция.
Зимой 1917–1918 гг. командование корпуса с согласия филиала Чехословацкого
Национального Совета и украинской Центральной Рады использовало личный состав для
полицейских, охранных и реквизиционных функций. 12 января 1918 г. Украинская Рада
провозгласила Украину самостоятельным государством и пошла на сепаратный мир
с немцами.
7 января 1918 года было достигнуто Соглашение Чехословацкого национального совета
с французским правительством о создании самостоятельной чехословацкой армии
в составе французских вооруженных сил.5 15 января филиал ЧСНС объявил чехословацкие
вооруженные силы в России «составной частью чехословацкого войска, состоящего
в ведении Верховного главнокомандования Франции».6 18 февраля Т. Г. Масарик заявил, что
решен вопрос о финансировании корпуса и его переброске на Западный фронт. Позиция
невмешательства чехов в Гражданскую войну в России, сформулированная Т. Г.
Масариком, его прямой отказ в помощи антибольшевистским формированиям на юге
России в борьбе с большевиками оказал влияние на соотношение сил в Гражданской
войне.. Приход к власти большевиков стал локомотивом поляризации русской армии
и приведший к ослаблению прорусской части чешского национального движения.
Выход Советской России из войны по условиям Брестского мира дал легитимную
основу для вывода чешского контингента из России, под предлогом продолжения войны
против Австо-Венгрии. Договор от 26 марта 1918 года привел к разбалансированию
командно состава. Крен в сторону формирования национальных офицерских кадров,
привел к утрате преемственности в системе командования.
Автор статьи считает принципиально важным решением, которое в октябре 1917 г.
Чехословацкий Национальный Совет согласовал с французским правительством и
президентом Р. Пуанкаре, о признании всего чехословацкого войска в России частью
французской армии. Командование корпуса получило приказ французского Генерального
штаба о перемещении на Западный фронт по Транссибирской железной дороге, через
Владивосток и далее – через Тихий океан и в Европу.7 Происшедшие события сразу
изменили правовой статус корпуса. На территории России появилось иностранное
военное формирование еще юридически не существующего государства, входящее в
состав французской армии. И это в то время, когда в России собственной армии, по сути,
уже не было. Однако российские власти либо не придали этому факту должного
внимания, не оценили его потенциальной опасности, либо, что вернее, в обстановке
нараставшего политического кризиса не смогли должным образом на него среагировать.
Позднее это обернулось серьезными осложнениями политического и военного характера.
Важное значение в последующем приобрел вопрос о возможности использования
легионеров в интересах Антанты. Как считает автор статьи, вопрос о реальном
использовании чехословаков в интересах держав, осуществлявших военную интервенцию
против большевиков, возник только после начала вооруженного сопротивления.
Автономизация корпуса оказала влияние на ход Гражданской войны в России, так как
командование корпуса рассматривало свою деятельность исключительно с точки зрения
интересов Антанты и независимой Чехословацкой республики, а не с позиции
антибольшевистских сил, во взаимодействии с которыми находилось в период с момента
своего выступления в мае 1918 года и до момента эвакуации в ноябре 1920.
5
6
7
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Примером этому являются взаимоотношения, установившиеся в ходе свержения
советской власти в Поволжье. Они носили исключительно поверхностный характер, так
как обе стороны понимали их недолговечность в силу ряда разногласий по проблемам
ведения войны и зависимости чехословаков от решений Антанты.

Resumé
K vnitřním příčinám protibolševického vystoupení československých legií
Autor stati považuje za závažné rozhodnutí z října 1917 o podřízení československých legií
francouzskému velení. Dle jeho názoru se na území Ruska objevila cizí vojenská formace ještě právně
neexistujícícho státu. A to v době, kdy se vlastní ruská armáda v podstatě rozpadla. Autor se domnívá, že
otázka využití Čechoslováků v zájmu Dohody vznikla teprve po protibolševickém vystoupení legií.
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K OTÁZCE ÁZERBÁJDŽÁNSKO-ČESKÝCH
HISTORICKO-LITERÁRNÍCH VZTAHŮ
ELČIN MEHRALIJEV
Describing of the history of some symptoms of relations between Czech and Azerbaijan nation
with regard to literary activities.
Key words: nation; literatur; poetry; translations.
Pokud přistoupíme ke zkoumání vzájemných vztahů obou těchto národů, narazíme na fakta
z dějin, která mohou přispívat k rozvoji ázerbájdžánsko-českých literárních styků. Již v roce 1907
vznikla v Baku společnost složená z českých dělníků, nazvaná Rada sv. Cyrila a Metoděje,1 která
sdružovala české přesídlence přijíždějící do Ázerbájdžánu k získání práce na naftových polích
v Baku. Posláním uvedené společnosti bylo zejména udržovat vzájemné vztahy mezi českými přesídlenci a rozšiřovat jejich vazby s jinými příslušníky národů, kteří žili v Baku – s Rusy, Gruzínci,
Němci, Poláky, Bulhary, Maďary a dalšími. Čeští dělníci se zúčastňovali kulturního i sociálního
dění v Baku, mnozí z nich se stali i skutečnými průkopníky. K nim patřil i dělník Ivan Vacek.
Ivan Vacek se narodil v roce 1870 v rodině českého mechanika. Jeho rodiče pocházeli
z Čech, což Vacek později často zdůrazňoval. Ve Vídni se Vackův otec zapojil do zdejšího revolučního dění, což neuniklo policii, která jej sledovala. Proto odjel do Ruska. Zde několik let pracoval v Sestrorecku nedaleko Petrohradu. Poté se spolu s rodinou přestěhoval do Baku, nově se
tvořícího průmyslového a revolučního střediska tehdejšího Ruska. Od roku 1886 Ivan Vacek
spolu se svým otcem a bratrem Eduardem pracoval v podnicích zdejších naftových „králů“
– bratrů Nobelů. Právě zde se společně zapojili do revolučního hnutí, v němž také působili další
čeští dělníci, jako např. Alexej a Václav Dvořákové.
Ivan Vacek byl nejen účastníkem revolučního dění, ale mnohé akce přímo řídil; stal se tak
blízkým spolubojovníkem revolucionářů, jakými byli P. Džaparidze, J. Džugašvili, A. Azizbekov, S. Ordžonikidze aj.
Byl jedním z bezprostředních organizátorů pohřbu známého revolucionáře Chanlara Safaralijeva, který reprezentoval otevřenou manifestaci bakuského dělnictva. Vackův byt byl místem
ilegálního setkávání revolucionářů. O tom se můžeme dozvídat z jeho vlastních vzpomínek, jež
byly vydávány v časopise Revoluce a kultura.2 Vacek postupně zastával vysoké funkce, několikrát byl zvolen poslancem Nejvyššího sovětu SSSR.
Rozvoj dějin každého národa je bezprostředně spojen i s dějinami jeho politických, kulturních a ekonomických vztahů s jinými národy. Svou roli zde sehrává překladová krásná literatura, která tvoří „pomyslný můstek přátelství mezi národy“. Právě díky překladům získávají lidé
různých zemí obraz života jednotlivých částí světa.
Zájem ázerbájdžánského národa o českou literaturu nebyl náhodný. Již ve středověku došlo
k prvním kulturním kontaktům českého národa s národy turkickými a tyto styky pokračovaly
i ve 20. století.
První překlady z češtiny do ázerbájdžánštiny byly realizovány již před válkou. V roce 1939,
kdy se německý fašismus šířil po Evropě, byla Čapkova hra Matka, napsaná v duchu antifašis1

27. listopadu 1907.

2
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mu, přeložena také do mnoha jazyků sovětských národů, a to i do ázerbájdžánštiny; nejdříve
byla otiskována v časopise Revoluce a kultura. Díky antifašistickému charakteru výchozího textu nesl překlad i jisté známky „objednávky“, protože Sovětský svaz byl bezprostředně ohrožen
touto ideologií. Čapkova hra představovala první české dílo přeložené do ázerbájdžánštiny.
Trvalo několik let, než bylo na tento počin navázáno.
Druhý překlad z české literatury představovala známá kniha Julia Fučíka Reportáž psaná na
oprátce;3 připomeňme si, že překladatelem obou prací byl Džanbacnš. Fučíkova kniha byla
napsána v těžkých podmínkách fašismu, a proto vyvolala mezi ázerbájdžánskými čtenáři velký
zájem, takže byla v roce 1954 vydána znovu.
Na rozdíl od předchozích let 20. století aktuální problémy české společnosti korespondovaly s morálními aspekty ázerbájdžánského lidu, čehož využívali samotní překladatelé. Proto od
druhé poloviny 20. století překladů přibývá. Právě toto období představuje rozhodující mezník
ve sbližování obou našich národů prostřednictvím literárních a kulturních styků.
V roce 1953 se objevil na našem trhu jiný spis z české literatury; jednalo se o román Svatopluka Turka Botostroj, který přeložil do ázerbájdžánštiny spisovatel Qylman Ilkyn. Tento překlad bývá označován za „literární událost“ pro ázerbájdžánskou společnost a rovněž za začátek
zintenzivnění překladů z češtiny do ázerbájdžánštiny.
K tomu napomáhaly přátelské styky mezi českými a ázerbájdžánskými literáty, zejména básníky. Zvláště je třeba zdůraznit osobnost Jiřího Taufera a Rasula Rzy, Ivana Skály a Nabí Chazri, Marie Biblové a Chanimany Alibejli. Jako ukázka takového propojení přátelství nám poslouží překlad básnické sbírky Jiřího Taufera Roky;4 do sbírky byla rovněž zařazena jeho poema
„O velké radosti“. Uvedená sbírka samozřejmě ovlivnila tvorbu samotného překladatele Rasula
Rzy, což dokládají jeho slova: „Česká poezie, charakteristická svou hlubokou a neobyčejně jasnou obrazovostí, dávno přitahuje mou pozornost. Výměnu duchovních hodnot považuji za jednu
z nejdůležitějších cest kulturního sbližování národů. Mohu přesvědčivě doložit, že práce nad
verši Jiřího Taufera mi pomohla pochopit hloubku ducha a rysy bratrského českého národa.“5
Pokud se zamýšlíme nad česko-ázerbájdžánskými literárními styky, nelze opomenout jméno
významného ázerbájdžánského básníka Rasula Rzy. Právě díky jemu měli možnost čtenáři Ázerbájdžánu se poprvé seznámit s tvorbou českých básníků. Pod jeho redakcí vyšla v roce 1965
v ázerbájdžánštině antologie české poezie; Rza byl nejen redaktorem, ale i překladatelem této
knihy. Celou čtvrtou část sbírky zaujímají jeho překlady, o čemž autor napsal: „Naše nevelká
skupina překladatelů s velkým zájmem pracovala nad antologií, která před námi otevřela zcela
nový svět – morální, poeticky neopěvovaný svět českého národa. Tato kniha nám pomohla lépe
porozumět myšlenkám i národním rysům našich zahraničních přátel.“6
Do antologie byly zařazeny ukázky 44 českých básníků, počínaje Karlem Hynkem Máchou
až po představitele současné české poezie. Takové široké představení umožnilo ázerbájdžánským čtenářům důkladně se seznámit s českou poezií. Předmluvu k antologii napsal český básník Jiří Šotola, kde mj. uvedl: „Česká poezie nikdy nevstoupila do světové arény. Její hlas nebyl
slyšet ve světové poezii. Ona ještě nikdy nenalezla cestu k duši světového čtenáře. Tomu bylo
vždy tak v minulosti, je tomu i dnes. Poněvadž malé národy, totiž poezie těchto národů, jejichž
jazyky jsou málo známé, vždy s námahou hledají cestu k pokladům světové literatury.“7
3
4
5
6
7

Çex poeziyasý: Antologiya. Baký1965.
Антология чехословацкой поэзии. Вышка, 27. 7. 1965.
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Druhá sbírka byla spojena s českou prózou a nesla název Povídky českých spisovatelů.8 Do
ní se vešly ukázky z díla Boženy Němcové, Jana Nerudy, Svatopluka Čecha, Aloise Jiráska,
Jaroslava Haška, Karla Čapka, Ivana Olbrachta aj. Bylo to poprvé, co ázerbájdžánským čtenářům byla takto představena česká próza – romány, povídky, novely, humoresky českých spisovatelů; bohužel se nedostalo na oblast dramatické tvorby, kde zůstává zastoupena jen Čapkova hra Matka. Co se týká zmíněných poetických překladů, ty se uskutečnily zejména díky
přátelským vzájemným vztahům ázerbájdžánských a českých básníků.
Události v Československu v letech 1968–1969 měly negativní vliv na překladovou tvorbu
z české literatury, počet překladové literatury poklesl. Ázerbájdžánští překladatelé se od první
poloviny sedmdesátých let minulého století obraceli výhradně k poetickému dědictví klasiků
nebo k povídkám současných autorů české literatury. V tomto kontextu si stále udržoval velkou
popularitu Jaroslav Hašek. Hojnost překladů Haškových textů byla spojena s přípravou k třetímu
vydání sbírky českých povídek, neboť později se mnohé z nich dostaly do této knihy; v letech
1977–1981 se v periodickém tisku objevily Haškovy povídky Cestující bez jízdenky, Slib a Zloděj.9
Celkově lze konstatovat, že uvedené překlady z české literatury do ázerbájdžánštiny byly až
do osmdesátých let minulého století realizovány prostřednictvím ruštiny.
Od osmdesátých let roste zájem o překlady z krásné literatury. Právě díky tomu se začínají
překládat spisy současných spisovatelů přímo z českého originálu do ázerbájdžánštiny. Byl to
autor těchto řádků, který za krátkou dobu realizoval překlady z tvorby českých prozaiků, jako
J. Kolárové, L. Haškové, J. Vyskočila, J. Zelenky.10 Rovněž z originálu přeložil první část
Haškova románu Osudy dobrého vojáka Švejka, která byla publikována v časopise Překladatel.
V současné době pokračuje na dalších překladech.11
Na závěr můžeme konstatovat, že v uplynulém 20. století bylo učiněno mnoho pro to, aby
byla česká literatura přiblížena i čtenářům v Ázerbájdžánu. Za nejplodnější léta můžeme označit období 1950–1964, kdy byly přeloženy spisy mnoha českých spisovatelů (B. Němcové,
J. Haška, K. Čapka, M. Majerové, V. Nezvala, J. Marka, K. Biebla, J. Taufera). Celkem bylo
ázerbájdžánskými nakladatelstvími vydáno šestnáct titulů krásné literatury a šest titulů dětské
literatury, ve třech sbírkách ázerbájdžánských překladatelů byly představeny další spisy českých
autorů. Ázerbajdžánští čtenáři tak dostali možnost se seznámit se spisy jak klasiků (J. Hašek,
M. Majerová, K. Čapek), tak i současných českých literátů (J. Marek, J. Taufer, Z. Pluhař,
D. Šajner).
Je třeba současně zdůraznit, že výběr překladů z české literatury měl vymezený charakter,
většinou záležel na individuálním přístupu překladatelů. Přes určité nedostatky v překladové
tvorbě můžeme konstatovat pozitivní jev v tom smyslu, že ázerbájdžánský čtenář si může za
poslední dobu vytvořit určitou představu o stavu české literatury.
Upravil: František Čapka

8
9

МЕХРАЛИЕВ, Э.: Современная чешская литература и Азербайджан. Баку 2001, s. 44.

10
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HASEK
č. 1, s. 41–48; č. 2/3, s. 32–44.
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Summary
On the Question of the Azerbaijani-Czech Historical and Literary Relations
On specific examples the article documents relatively weak relationship between two distant nations
– Azerbaijan and Czech. The examples are mainly focused on the translation literature, which has
developed since the 50th of the 20 century. The author emphasized certain defined character of translations
from Czech.
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řada společenských věd, roč. 26, 2012, č. 1
СТАТУС АВТОНОМИИ НАХИЧЕВАНА
ИСМАИЛ ГАДЖИЕВ – ГАМЗА ДЖАФАРОВ
The peculiarities of givin the autonomy status to Nakhchivan are grounded, it is adressed to the
historical experience in the world history and the significance of the Moscow and Qars treaties
is analyzed as international treaties in this field. The result consist of that, the separation of the
Nakhchivan land from the Azerbaijan, having no land connection with it, i.e. the geopolitical
situation of the region made is the autonomous state having political autonomy of economic
character.
Key words: Azerbaijan; Nakhchivan; Autonomy Status.
Завоевание статуса автономии Нахичеваном явилось результатом трудной и сложной
борьбы народа, а также благодаря дипломатической деятельности отдельных
выдающихся личностей. Наряду с большим историческим значением завоевание
Нахичеваном статуса автономной республики сыграло очень важную роль в дальнейшей
судьбе этого края.
Происходящие в начале ХХ века в мире социально-политические процессы,
в особенности, результаты Первой мировой войны, распад Российской империи,
появление на исторической арене новых независимых государств оставили глубокий след
и в судьбе Нахичеванского края. По причине свойственных ему особенностей Нахичеван
во втором и в третьем десятилетиях ХХ века превратился в основной центр происходящих
на Южном Кавказе исторических изменений.
1918–1920 годы явились для Нахичеванского края сложным периодом развития. После
свержения царизма в России, как и в остальных провинциях империи, так и в
Нахичеванском регионе возникло двоевластие, которым воспользовались некоторые
государства с целью завладения Нахичеваном.
28 июля 1920 1-й Кавказский полк Красной Армии вступил в город Нахичеван. Таким
образом в Нахичеванском крае была установлена Советская власть. Нахичеванский край
был объявлен Советской Социалистической Республикой и был создан высший орган
власти Нахичеванский Революционный Комитет в составе Мирзали-бека Бекташи,
Аббаса Гадимова, Фарамаза Махмудбекова, Гафара Бабаева и др.
10 августа 1920 года председатель Нахичеванского Революционного Комитета
Мирзали-бек Бекташи в письме на имя председателя СНК Азербайджанской ССР Н.
Нариманова сообщал: «Народ Нахичевана в своем большинстве считает Нахичеванский
край неотъемлемой частью Азербайджанской Советской Социалистической Республики.
Население Нахичеванского края всегда стремилось к соединению с Азербайджаном, но
при старом правительстве оно было забыто и брошено на произвол судьбы.»1
ЦК КП(б) Азербайджана и Азербайджанский Революционный Комитет с целью
улучшения политической ситуации в Нахичеване назначили Бахадура Велибекова
чрезвычайный комиссаром Нахичеванской Советской Социалистической Республики.
Несмотря на указания сторон решать вопросы мирным путем дашнаки вновь начали
1

Государственный архив политических партий и общественных движений (АРСПИХДА), ф. 609, оп. 1, раб. 6,
л. 3.
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наступление на Нахичеван, но оно было приостановлено. 29 ноября 1920 года в Армении
было свергнуто дашнакское правительство и установлена Советская власть. 2 декабря
1920 года территория Шарура была полностью очищена от дашнакских частей.
Таким образом, население Нахичеванского края, проявив героизм, мужество,
в неимоверно трудных условиях голода, нищеты, разрухи сумело отстоять свою Родину
в войне, развязанной дашнакским националистическим правительством Армении.
Первый премьер-министр Армении дашнак О. Газачуни в 1923 году сделал признание:
«Мы были вынуждены в мусульманских Нахичеване, Шаруре и других районах
прибегнуть к оружию, введению воинских частей, насилию, грабежам. Но даже
вооруженным путем не сумели установить свою власть в таких важных опорных
точках как Ведибасар, Шарур, Нахичеван и были побеждены, и вынуждены
отступить.»2
Несмотря на это и в советский период армяне, пользуясь создавшимся положением, не
раз выступали с территориальными притязаниями к Азербайджану. В этом деле большую
помощь для претворения геополитических снов армян оказала Советская Россия.
«После большевистской оккупации территориальные притязания Армении
к Азербайджану еще более усилились и результатом этого явилось объявление
Зангезурского махала территорией советской Армении.»3 Вследствие этого
Нахичеванский край оказался отрезанным от основной территории Азербайджана
и таким образом на повестку дня встал вопрос об автономии Нахичевана.
30 ноября 1920 года в связи с установлением Советской власти в Армении было
проведено совместное заседание политического и организационного бюро ЦК КП(б)
Азербайджана. В решении бюро говорилось: «Между Советским Азербайджаном
и Советской Арменией не существует никаких границ, Зангезур и Нахичеван передаются
Армении, горной части Ордубада дается право самой решать свою судьбу. Объявление
этого решения поручить Н. Нариманову.»4
1 декабря 1920 года, выступая на торжественном заседании Бакинского Совета по
случаю установления Советской власти в Армении, Н. Нариманов огласил Декларацию
правительства Советского Азербайджана, которая объявляла «территорию Зангезурского
и Нахичеванского уездов частью Советской Армении». Идейными авторами этого
решения являлись В. И. Ленин и И. В. Сталин, исполнителем, оказывающим влияние на
Н. Нариманова, был С. Орджоникидзе. Принятие этого решения вызвало массовую волну
негодования у жителей Нахичеванского края.
Учитывая сложность возникшего положения, руководство Советского Азербайджана
командировало в Нахичеван члена Азревкома, наркома юстиции Б. Шахтахтинского. На
многочисленных митингах население Нахичевана требовало автономии Нахичеванского
края в составе Азербайджанской ССР.
«В начале 1921 года в городах и селах Нахичеванского края представители
Азербайджанской ССР, Армянской ССР и РСФСР провели опрос населения по поводу
Декларации правительства Советского Азербайджана. В результате референдума
свыше 90 % населения Нахичеванского края высказалось за то, чтобы Нахичеванский
край остался в составе Азербайджанской ССР на правах автономной республики.»5
2
3
4
5

ГАЗАЧУНИ, О.: Дашнакцутюну больше нечего делать. Баку 1990, с. 33.
Государственный архив Азербайджанской Республики (АРДА), ф. 970, оп. 1, раб. 190, л. 18.
Государственный архив Нахичеванской Автономной Республики (НМРДА), ф. 314, оп. 5, ед. хр. 15, раб. 4,
л. 6.
НМРДА, Ф. 314, оп. 5, ед. хр. 17, раб. 18, с. 1.
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Вопрос о предоставлении статуса автономии Нахичевану в составе Азербайджанской
ССР решался в Москве с целью получения гарантии от Турции не претендовать
в дальнейшем на территорию Нахичевана. Активное участие в подписании Московского
договора между Азербайджанской ССР и РСФСР принимал нарком юстиции Б. А.
Шахтахтинский, назначенный Чрезвычайным и Полномочным представителем
Азербайджанской ССР для ведения переговоров с правительством РСФСР. Вообще,
председатель Нахичеванского Краевого Революционного Комитета, председатель Совета
Народных Комиссаров Нахичеванской АССР, нарком юстиции Азербайджанской ССР,
полномочный председатель Азербайджанской ССР в Турции и РСФСР, заместитель
председателя СНК Азербайджанской ССР Б. А. Шахтахтинский пользующийся большим
авторитетом у В. И. Ленина и М. К. Ататюрка, внес большой вклад в предоставление
статуса автономии Нахичевану.
В решении исторической судьбы Нахичеванского края, в предоставлении Нахичевану
статуса автономии в составе Азербайджанской ССР важное значение имели Московский
и Карсский договора. На основании письма Б. Шахтахтинского от 1 марта 1921 года
В. И. Ленину, рассмотренного Политбюро ЦК КП(б), было принято решение о создании
Нахичеванской АССР в составе Азербайджанской ССР.
Согласно второй статье Московского договора, подписанного 16 марта 1921 года
между РСФСР и Турцией, Нахичевану безоговорочно признавалас автономия в составе
Азербайджанской ССР. Согласно третьей статье этого договора Нахичеванская область
образовала «автономную территорию под протекторатом Азербайджана при условии,
что Азербайджан не уступит сего протектората третьему государству».6
13 октября 1921 года в Карсе (Турция) договор, подписанный РСФСР,
Азербайджанской ССР, Грузинской ССР, Армянской ССР и Турцией, в основном уточнил
территорию и границы Нахичеванского края. В договоре указывалось, что Нахичеванский
край в определенных третьим приложением договора, образует автономную территорию
под протекторатом Азербайджанской ССР.7
В Московском и Карсском договорах РСФСР, Азербайджанская ССР, Грузинская ССР,
Армянская ССР и Турция безоговорочно признавали Нахичеванскому краю автономию
в составе Азербайджанской ССР и выдавали ему международную правовую гарантию.
Признание статуса автономии Нахичевана в международных договорах имело важное
политическое значение и открывало перед населением широкие перспективы мирного труда.
После установления Советской власти созданные в Нахичеване революционные
комитеты и комитеты бедноты просуществовали до конца 1921 года до проведения
выборов в местные советы. В сентябре 1921 года был создан Совет Народных Комиссаров
Нахичеванской ССР. Первый съезд Советов, созванный 25 января 1922 года, упразднил
Нахревком и образовал Нахичеванский Центральный Исполнительный Комитет.
Президиум ЦК АКП(б) 22 мая 1922 года рассмотрел представленные АзЦИКом
проекты Положения о Нахичеванском крае и Конституции НССР. В Положении
о Нахичеванском крае говорилось: «ЦИК АзССР […] постановил объявить
Нахичеванский край … автономной республикой под протекторатом АзССР, присвоив
название Нахичеванской Советской Социалистической Республики.»8
По инициативе ЦК АКП(б) вопрос об автономии Нахичеванского края был внесен на
рассмотрение Политбюро ЦК РКП(б), заседавшего в ноябре 1922 года и вынесшего
6
7
8

АРДА, ф. 28, оп. 1, раб. 58, л. 143.
АРСПИХДА, ф. 609, оп. 1, раб. 94, л. 59.
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решение об образовании Нахичеванской автономной республики. Первый Закавказский
съезд Советов 12 декабря 1922 года в своем специальном постановлении отметил:
«Нахичеванскую Республику считать неотделимой и составной частью Азербайджана,
на правах автономной единицы.» Президиум Заккрайкома РКП(б) 18 января 1923 года
предложил ЦК АКП(б) на основании решения Первого Закавказского съезда Советов
«превратить Нахичеван в автономную область; Нах. Совнарком и Нах. ЦИК
превратить в Исполком Нахичеванского края».9
Секретариат ЦК АКП(б), обсудив 21 января 1923 года данное постановление, вынес
решение о ликвидации Нахичеванского ЦИК и СНК и о создании Исполнительного
Комитета Нахичеванского края. Нахкрайком было решено переименовать в Комитет
АКП(б) Нахичеванского края. На следующий день Президиум ЦК АКП(б) принял
решение созвать партийную конференцию и поставить этот вопрос на обсуждение съезда
Советов Нахичеванского края. Советский тоталитарный режим хотел показать, что будто
бы реорганизация Нахичеванской ССР в Нахичеванский край в составе Азербайджанской
ССР, встретила единодушное одобрение и поддержку. Всенахичеванский съезд Советов
27 февраля 1923 года принял декларацию: «Во имя укрепления власти рабочих и крестьян
мы мыслим наше культурное, экономическое возрождение только в составе
Азербайджана.»10 16 июня 1923 года третья сессия Азербайджанского ЦИК
удовлетворила ходатайство Нахичеванского съезда Советов о включении Нахичеванского
края в состав Азербайджанской ССР как ее нераздельной и автономной части.
11 декабря 1923 года Президиум ЦК АКП(б) обсудил вопрос о преобразовании
Нахичеванского края в Нахичеванскую автономную республику и предложил АзЦИКу
разработать и возбудить перед Закавказским ЦИК вопрос о создании Нахичеванской
автономной республики. Азербайджанский ЦИК, приняв 31 декабря 1923 года
постановление о преобразовании Нахичеванского края в Нахичеванскую Автономную
Советскую Социалистическую Республику в составе Азербайджанской ССР, просил
Закавказский ЦИК санкционировать это постановление.
8 января 1924 года Закавказский ЦИК, обсудив это решение, постановил
провозгласить Нахичеванский край Нахичеванской Автономной Советской
Социалистической Республикой в составе Азербайджанской ССР. Первый пленум ЦИК
Нахичеванской АССР 18 января 1924 года утвердил это решение. Президиум ЦИК
Азербайджанской ССР 9 февраля 1924 года принял исторический декрет
о преобразовании Нахичеванского автономного края в Нахичеванскую Автономную
Советскую Социалистическую Республику. С 1922 года Нахичеван именовался
автономным краем, и хотя с 9 февраля 1924 года получил новое название, но до середины
30-х годов прошлого века во всех документах было принято название Нахичеванская ССР.
Одним из условий создания автономии Нахичеванского края явилось его
геополитическое положение. Нахичеван с севера граничит с Арменией, с юга – с Ираном.
С Азербайджаном Нахичеван непосредственного соприкосновения не имеет. Поэтому и
предоставление статуса Нахичеванскому краю было осуществлено не по национальной
принадлежности, а на основании внешних факторов, международных договоров,
геополитическому положению.
Автономные структуры по своим основным признакам делятся на национальнотерриториальные и административно-территориальные. Нахичеванская Автономная
Республика была создана на основе геополитических условий как территория «анклава»,
9
10
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полностью изолированного от основной территории государства. Этот геополитический
фактор как историческая необходимость обусловил предоставление автономных прав
Нахичевану и частично дал возможность для признания прав самоуправления.
Предоставление статуса автономии Нахичеванскому краю прошло несколько
периодов: «Начиная с 16 марта 1921 года, он именовался Нахичеванской Советской
Социалистической Республикой, с 30 декабря 1922 года – Нахичеванским краем, с 9
февраля 1924 года – Нахичеванской Автономной Советской Социалистической
Республикой, а с 17 ноября 1990 года – Нахичеванской Автономной Республикой.»11
Создание правовой базы для статуса автономии Нахичевана началось с принятием
Положения о Нахичеванской ССР, утвержденного ЦИК Азербайджанской ССР в апреле
1924 года. На основании Положения Нахичеван как составная часть Азербайджанской
ССР входил в нее в форме автономной республики. Взаимные отношения Нахичевана
с Азербайджаном определяются Конституцией Азербайджана. Надо отметить, что это
Положение являлось основным законодательным актом, регулирующим общественную,
политическую и экономическую жизнь Автономной Республики. Вследствие этого
Нахичеван превратился в автономную структуру со своими законодательными органами,
исполнительной властью. Это было юридически закреплено в первой Конституции
Нахичеванской АССР, принятой 18 апреля 1926 года. И в последующих Конституциях
Нахичеванской АССР Нахичеван признавался на правах автономной республики
в составе Азербайджанской ССР. После завоевания суверенитета Азербайджанской
Республикой принятие первой независимой Конституции, именование Нахичевана
автономным государством, Указ президента страны О 75-летии Нахичеванской АР от 4
февраля 1999 года был неправильно воспринят некоторыми оппозиционными силами
общества.
Представители некоторых оппозиционных партий выдвинули такую мысль, что
Азербайджан унитарное государство и в его составе не может находиться другая
структура, обладающая Конституцией. Будто бы это обстоятельство превращает
Азербайджан в федеративное государство.
Надо отметить, что государства по своему устройству во многих случаях бывают
унитарного и федеративного типов. Азербайджан государство унитарного типа.
Унитарный обозначает «единый, объединенный, составляющий одно целое». В мировой
практике создание автономных структур в составе унитарных государств не является
анормальным явлением. Такого типа автономии создаются на основе национальных или
административно-территориальных принципов. В настоящее время в Испании, Италии,
Финляндии, Португалии и в др. унитарных государствах существуют автономные
структуры различного уровня. Вообще, для унитарных государств характерны следующие
факторы: конституция, единое законодательство, единые высшие органы государственной
власти, единое гражданство, единая правовая система, деление государственной
территории на административно-территориальные единицы и определение статуса их
органов власти межгосударственными правовыми нормами, единый бюджет и др.
Высказываются и мысли «о предоставлении Нахичевану во всех областях особых
самостоятельных прав». На самом деле же первая Конституция Автономной Республики,
принятая в 1926 году, в отдельных областях предоставляла Нахичеванской АССР более
широкие полномочия, чем Конституция 1998 года. Можно привести только один факт, что
по Конституции 1926 года в городах Табриз, Маку, Хой были открыты консульства
11
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Нахичевана, в столицах закавказских республик – представительства, в Карсе при
Советском консульстве – заседал уполномоченный представитель Нахичевана, до 1938
года в Автономной Республике действовали военное представительство Турции,
Иранское консульство.

Resumé
Autonomní status Nachičevanu
Jedním z důvodů poskytnutí autonomie Nachičevanské oblasti bylo její geopolitikcé postavení. Oblast
na severu hraničí s Arménií, na jihu s Íránem, s Azerbajdžánem územní souvislost nemá. Proto byla
autonomie poskytnuta ne z důvodů národnostních, ale na základě geografických faktorů a mezinárodních
smluv.
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Prorežimní Společnost polsko-československého přátelství, která vznikla v roce 1946,
nepřímo navazovala na tradice předválečné Společnosti, jejíž činnost byla nejaktivnější v letech
1925–1927. Tradičním centrem polsko-československého přátelství byla Poznaň, kde tamní
organizace měla 500 členů, ve Varšavě jich bylo 120, v Katovicích 100, Bydhošti 60, Krakově
50, Lodži 30, Gdyni 20 a Toruni 20. Společným orgánem byl Stálý dohadovací výbor ve Varšavě
v čele s Kazimierzem Kierskim. Politika ministra zahraničí Józefa Becka od roku 1932 značně
ohraničila činnost Společnosti ve všech uvedených střediscích. Po podepsání polsko-německé
smlouvy v roce 1934 došlo k protičeskoslovenské kampani a polské ministerstvo zahraničních
věci (MSZ) usilovalo o likvidaci Společnosti. Hlavní spolky, zejména varšavský, však nepřestaly, i když v redukované podobě, ve své činnosti. Uskutečnily se společné sjezdy spisovatelů,
novinářů či elektroinženýrů. MSZ se v roce 1937 kategoricky postavilo proti sjezdu Polsko-československé a Československo-polské společnosti a pohrozilo, že českoslovenští delegáti nebudou do Polska vpuštěni. Teprve v červenci 1939 (sic!) ministr Beck vyslovil uspokojení, že Společnost stále existuje a nabídl ji aktivní účast na českém vysílání katovického rozhlasu. V době
nacistické okupace se každoročně konaly dvě ilegální schůze Společnosti, nepodařilo se ale
zachránit Českou besedu ve Varšavě. Během tajných kursů českého jazyka byla gestapem zatčena skupina sedmi osob. V době války předseda K. Kierski napsal knihu Stosunki polsko-czechosłowackie o 300–400 stranách, která však byla zničena za varšavského povstání, během
kterého zahynul i její autor. Zkáze propadla i spolková knihovna. V květnu 1945 ohlásila Společnost v MSZ obnovení své činnosti.1
Nezávisle na tom varšavská vláda začala vytvářet oficiální Společnost přátelství s SSSR
a dalšími tzv. lidově demokratickými státy, a to včetně ČSR. Dozor nad touto činností měl Slovanský výbor v Polsku. V únoru 1946 byla utvořena organizační komise Společnosti polsko-československého přátelství, která svolala na 31. března 1946 organizační shromáždění. Společnost
měla podporovat harmonickou spolupráci polského národa s národy ČSR. Byla zvolena Hlavní
správa Společnosti v čele s ministrem dopravy ing. Janem Rabanowskim ze satelitní Demokratické strany. Místopředsedy byli redaktoři Czeslaw Skoniecki (PPR) a Marian Kubicki (SL),
tajemnicí Jadwiga Babicka (bezpartijní), zástupci tajemníka delegáti mládežnických organizací
Z. W. M. a Wici Jerzy Morawski a Anna Gadzalenka. Pokladníkem byl zvolen Mgr. Stanisław
1
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Dobrowolski (PPS) a jeho zástupcem poslanec Edward Rogowski (SL). Členy Hlavní správy
dále byli poslanci Kazimierz Bagiński (PSL) a Józef Cyrankiewicz (PPS) a člen vedení předválečné Společnosti ing. Adalbert Chomicz (bezpartijní).2 Při hlavní správě byly vytvořeny
odborné sekce, a to organizační, propagační, kulturně-umělecká, turisticko-sportovní, ekonomická, mládežnická a ženská.
Na organizačním shromáždění položil delegát Falkowski dotaz, proč musí být ve stanovách
zakotven dohled Slovanského výboru. Ve své odpovědi zástupce Slovanského výboru prof.
Michalowicz tvrdil, že „mohla by nastat taková situace, že polští a českoslovenští fašisté se spojí a budou chtít utvořit novou Společnost polsko-československého přátelství. Musí být instituce,
která by dohlížela na tyto věci a nedovolila, aby taková situace mohla nastat“.3 K tomu dodal
předseda Rabanowski, že „do Společnosti nepřijmeme člověka s fašistickými názory“.
Práce Hlavní správy byla od počátku komplikována situací, že předsedou byl ministr a členy vedení poslanci a redaktoři, pro které práce ve Společnosti byla okrajovou záležitostí. Na
zasedání prezidia Hlavní správy 10. července 1946 informoval místopředseda redaktor Cz. Skoniecki o účasti na Všeslovanské manifestaci v Bratislavě. Konstatoval, že šlo o manifestaci
přátelství mezi Slováky a Čechy, polská delegace byla přijata chladně a její projev byl zařazen
jako předposlední před zástupcem Lužických Srbů a po delegátovi Čechů z Kladska. Při setkání
s vedením Společnosti pro kulturní spolupráci s Polskem její předseda Prokop Maxa po několika minutách odešel. Polské Společnosti vytkli, že se její delegáti nezúčastnili oslav Dne vítězství 9. května v Praze. Skoniecki konstatoval, že celkově byla nálada spíše nepříznivá a že
nejsou vidět žádné známky zlepšení polsko-československých vztahů.4
Ale již v srpnu 1946 bylo na schůzi Hlavní správy konstatováno, že „vzhledem ke změněné
politické konjunktuře vzájemné vztahy mezi oběma Společnostmi se oživí“.5 Kritika směřovala
do vlastních řad, bylo poukázáno na nedostatek aktivity a iniciativy a „podléhání všeobecným
náladám nepříznivým vůči ČSR“. Kritizován byl nedostatek morální a finanční podpory úřadů
i Slovanského výboru, Společnost se prý nerozvíjela v dostatečném tempu, i když vznikly kroužky (kola) Společnosti v Krakově, Katovicích, Vratislavi, Poznani, Lodži, Gdaňsku, Štětíně
a Řešově.
K československému státnímu svátku 28. října 1946 byl připravoven umělecký večer, na
kterém promluvili československý velvyslanec Josef Hejret a za Společnost poslanec PPS Józef
Cyrankiewicz. Organizace se dotklo i narůstající tažení komunistů proti Mikołajczykově Polské
lidové straně (PSL). Byl zatčen člen vedení Společnosti poslanec PSL Kazimierz Bagiński, který byl poté z organizace vyloučen,6 a PSL byla vyzvána, aby vyslala do vedení Společnosti jiného zástupce.7
Vedoucí delegace Společnosti, která navštívila na podzim 1946 Prahu, dr. Z. Filipowicz charakterizoval československé hlavní město jako „normální, nezničené, plné památek západoevropské město, plné života, světel, s 60 kiny, divadly, kavárnami a restauracemi. Životní úroveň
se blíží předválečné, lidé jsou skromně, ale dobře oblečení. Nejsou rozdíly v oblečení a životní
úrovni různých vrstev. Vztah k naší zemi je pozitivní, přátelský, porozumění nezbytnosti společného postupu všech slovanských národů proti společnému nepříteli s podporou SSSR, ke kterému je váže upřímné přátelství a v jehož pomoc věří jako základu jejich zahraniční politiky
2
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AAN, f. 177, sign. 1, složení Hlavní správy.
AAN, f. 177, sign. 1, složení Hlavní správy, zápis z 31. 3. 1946.
AAN, f. 177, sign. 3, zasedání 10. 7. 1946.
AAN, f. 177, sign. 3, zasedání 27. 8. 1946.
AAN, f. 177, sign. 3, zasedání 22. 10. 1946.
AAN, f. 177, sign. 3, 11. 11. 1946.
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a základně hospodářské spolupráce“.8 Podle předsedy Společnosti pro kulturní spolupráci s Polskem P. Maxy „pád Polska je pádem ČSR, rozvoj Polska je náš rozvoj“. Filipowicz ocenil
„nebývale teplý a srdečný tón“ Maxova projevu, který zdůraznil tisícileté sousedství.
Zpráva o činnosti Společnosti za rok 1946 ocenila činnost vojvodského výboru PPS ve Vratislavi, který zorganizoval kola Společnosti v Jelení Hoře a v Kladsku.9 Společnost usilovala
o zřízení oddělení v Lešně, kde před válkou existovalo gymnázium J. A. Komenského a byl tam
jeho pomník a ulice. Název gymnázia byl změněn v době konfliktu v roce 1938. Po válce část
polské veřejnosti obviňovala Komenského z proněmeckých a prošvédských sympatií, a proto
byla povolána speciální komise profesorů poznaňské univerzity, kteří měli otázku vyjasnit.10
V Poznaňském vojvodství měla Společnost 500 členů v několika kroužcích. Nejaktivnější
bylo Akademické kolo. Poznaňští členové měli v úmyslu vydávat čtvrtletník Problemy polskoczeskie, bylo jim ale doporučeno, aby publikovali v poznaňském časopisu Życie Słowiańskie. Do
práce Společnosti se zapojovali také členové mládežnických organizací Związek młodzieży
wiejskiej „Wici“, Z. W. M., OMTUR a Związek Harcerstwa Polskiego.11
V souvislosti s velkými oslavami 400. výročí Lešna v roce 1947 byla na domě Komenského
odhalena Společností pro kulturní styky s Polskem pamětní deska s polsko-českým nápisem.
Gymnáziu bylo vráceno jméno J. A. Komenského a jedna z ulic byla po něm pojmenována.
Nalezen byl také pomník Komenského odstraněný za okupace. V Krakově byla v dubnu 1947
otevřena výstava ČSR 1938–1945, a to za přítomnosti delegace Společnosti pro kulturní styky
s Polskem vedené Prokopem Maxou. Ve zprávě o činnosti za první pololetí 1947 se zdůrazňovalo, že „skutečně demokratické elementy ČSR najdou vždy pomoc a dobrou přátelskou radu jak
u oficiálních činitelů, tak u polské společnosti“.12
Ekonomická sekce Společnosti plánovala na rok 1947 uskutečnit ve spolupráci s Polskou
ekonomickou společností 1–2 přednášky velvyslance Hejreta, dále 1–2 přednášky českých ekonomů, 1–3 přednášky polských ekonomů a vydání jednoho čísla vědeckého čtvrtletníku Polské
ekonomické společnosti věnovaného hospodářským záležitostem Polska a ČSR ve dvou jazycích v nákladu pět tisíc exemplářů.13
Pozitivním obratem ve vzájemných vztazích mělo být podepsání kulturní a hospodářské
dohody Polska a ČSR 4. července 1947 a výměna ratifikačních listin k březnové spojenecké
smlouvě o vzájemné pomoci.14
Gazeta Ludowa otiskla 4. října 1947 článek Či hold Amosu Komenskému má v Polsku historické opodstatnění. Na něj reagoval člen Hlavní správy Společnosti ing. A. Chomicz ve stejných
novinách 14. října. Vedení Společnosti mu ale vytklo, že měl svou odpověď konzultovat s Hlavní správou a netisknout ji v lidoveckých novinách.15
Podle programu činnosti na rok 1948 se Společnost měla zaměřit na správné fungování vojvodských oddělení, v prvé řadě těch, která sousedila s ČSR (Krakov, Katovice a Vratislav), dále
s ohledem na ekonomické zájmy Štětín a Gdaňsk a vzhledem k tradičnímu přátelství také Poznaň. Byla zřízena funkce instruktora, který se měl starat nejen o organizační, ale i ideologickou
práci v terénu. Měl se věnovat důkladné registraci členů, kartotékám i složení vojvodských
8
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AAN, f. 177, sign. 11, dopis Filipowicze Hlavní správě 3. 10. 1946.
AAN, f. 177, sign. 5, zpráva z 9. 11. 1946.
AAN, f. 177, sign. 3, schůze 28. 3. 1934.
AAN, f. 177, sign. 3, 26. 11. 1946.
AAN, f. 177, sign. 5, zpráva za 1. pololetí 1947.
AAN, f. 177, sign. 4, program ekonomické sekce na rok 1947.
AAN, f. 177, sign. 11, materiály.
AAN, f. 177, sign. 3, schůze 30. 10. 1947.
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výborů. K tomu měl zainteresovat vojvodské výbory politických stran PPR, PPS, SL a SD. Společnost neměla nahrazovat Svaz polsko-sovětského přátelství, měla být jen doplňkem přátelství
a spojenectví s SSSR. Pozornost měla být věnována československým výročím roku 1948: 600
let Univerzity Karlovy, 600 let Nového Města pražského, 100 let Slovanského sjezdu, 100 let
českého (!) parlamentarismu – ústavodárné sněmovny v Kroměříži, 70 let sociální demokracie,
30 let ČSR a 10 let Mnichova, stejně jako sokolskému sletu a parlamentním volbám. Podle tamních informací měl nově zvolený parlament manifestačně schválit 28. října 1948 v Kroměříži
novu ústavu.16
Na schůzi Hlavní správy 9. ledna 1948 bylo konstatováno, že na prvním místě v hierarchii
společností přátelství měla být Společnost polsko-sovětského přátelství jako masová organizace. Organizace kroužků Společnosti polsko-československého přátelství na vesnici prý neměla
význam. Vojvodské správy v Krakově, Katovicích, Vratislavi, Poznani, Štětíně a Gdaňsku měly
být pod kontrolou Hlavní správy.17
Ve vojvodské správě v Krakově převažovali členové PPS, ve Vratislavi PPS, v Katovicích
byla parita PPS a PPR. Vratislavská správa chtěla v každém okrese zřídit okresní správy. Žádost
o členství musela být podepsána dvěma doporučujícími členy Společnosti. V pohraničí měla být
provedena selekce členů, neboť prý mezi Slováky na Oravě a Spiši pracuje reakce.18
Na 9. února 1948 byl svolán sjezd předsedů vojvodských správ Společnosti. Byli vyzváni,
aby zabránili přijímání reakčních elementů, reorganizovali vojvodské správy, zakládali dělnické
kroužky. Byli varováni před nebezpečím pronikání reakčních slovenských elementů, které prý
prováděly separatistickou politiku.19
Na schůzi Hlavní správy 1. června 1948 byl představen nominovaný komunistický velvyslanec ČSR František Píšek. Schůzovní místnost byla dekorována portréty prezidentů Bolesława
Bieruta a Edvarda Beneše a premiérů Józefa Cyrankiewicze a Klementa Gottwalda. Společný
oběd byl bez vodky, jen s vínem.20
V prvních měsících roku 1948 byly zorganizovány čtyři další vojvodské správy: Bydhošť,
Lublin, Štětín a Varšava, vznikl přípravný výbor v Olštýně a řada okresních správ. K 1. lednu
1948 bylo pět vojvodských organizací s 6 027 členy, k 31. 5. 1948 již deset s trojnásobným
počtem členů.21
Na V. sjezdu Společnosti 6. června 1948 byl uvítán velvyslanec ČSR František Píšek, generální tajemník Slovanského výboru ředitel Stanisław Trojanowski a přestavitel politických stran
PPR, PPS, SD a SL viceministr Stanisław Laszczycki. Velvyslanec Píšek pozdravil sjezd jménem „obrozeného“ českého národa. Generální tajemník Slovanského výboru řekl, že předseda
Společnosti „soudruh občan“ ministr Jan Rabanowski je zároveň místopředsedou Slovanského
výboru: „Slované představují bojový oddíl demokratického tábora. Ve svém boji s anglosaským
imperialismem mají nejen spojence v lidově demokratických státech, ale i v masách pracujících
celého světa.“22 Aklamací byla zvolena Hlavní správa opět v čele s ministrem J. Rabanowským.
V červenci 1948 se na Radhošti uskutečnila manifestace československo-polského přátelství,
které se zúčastnila delegace Společnosti vedená ministrem Rabanowským. Jejím členem byl
také bývalý lodžský vojvoda ministr Jan Dąb-Kocioł, jenž pronesl 7. července projev na námě16
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AAN, f. 177, sign. 4, program na rok 1948.
AAN, f. 177, sign. 3, schůze 9. 1. 1948.
AAN, f. 177, sign. 3, schůze 3. 2. 1948.
AAN, f. 177, sign. 3, 11. 2. 1948.
AAN, f. 177, sign. 3, 1. 6. 1948.
AAN, f. 177, sign. 5, zpráva za období do 31. 5. 1948.
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stí ve Frenštátu. V Kroměříži si v doprovodu československých ministrů Zdeňka Nejedlého
a Aloise Neumana prohlédli během 30 minut výstavu k 100. výročí prvního zasedání parlamentu Československa (sic!), aby poté absolvovali 2,5 hodinový oběd.23
Druhého dne – 18. července – promluvil na Pustevnách ministr J. Rabanowski. Na jednání
představitelů obou Společností byla dohodnuta unifikace stanov, vytvoření společné komise pro
přípravu plánů práce na nejbližší období, propagace budování kanálu Odra-Dunaj a příprava
učebnic dějepisu obou národů. Přítomni byli také polský velvyslanec Józef Olszewski a viceministr Sikorski.
Třetího dne – 19. července – se uskutečnila manifestace přátelství ve velké hale Vítkovických železáren za účasti pěti tisíc dělníků. Promluvili na ní ministři Zdeněk Nejedlý a Gustav
Kliment a polský viceministr Sikorski. Manifestace byly uspořádány v souvislosti s polským
státním svátkem 22. července.24
V srpnu 1948 se uskutečnila ve Vratislavi a ve Varšavě setkání představitelů Společností
přátelství. Bylo rozhodnuto konat každé tři měsíce schůze smíšené komise, další měla být v říjnu 1948 v Krakově nebo Praze. Byla dohodnuta výměna časopisů Var, Tvorba, Kulturní politika, Nová mysl a Nové slovo. Společnost pro kulturní styky s Polskem slíbila dodat spisy Klementa Gottwalda, Zdeňka Nejedlého a Julia Fučíka. Portréty Klementa Gottwalda a Antonína
Zápotockého měly být vyměněny za obrazy Bolesława Bieruta a Józefa Cyrankiewicze.25
K dalšímu setkání představitelů obou Společností došlo v listopadu 1948. Dr. Lumír Čivrný
tlumočil pozdravy nového předsedy Společnosti pro kulturní a hospodářské styky s Polskem
ministra Antonína Gregora. Informoval, že československá Společnost je v reorganizaci a chce
rozšířit svou činnost směrem k masám prostřednictvím odborů, mládežnických a rolnických
organizací. Zástupce Společnosti na Slovensku hovořil o velké manifestaci v Javorině při příležitosti otevření hraničního mostu.26
K 30. výročí ČSR uspořádala Společnost v Polsku 42 akademie, nejaktivnější organizace
byly v Katovicích, Vratislavi, Štětíně, Krakově a Gdaňsku. Společnost se rozhodla navázat družební styky mezi jednotlivými městy, a to Varšava–Praha, Krakov–Brno, Lodž–Bratislava,
Katovice–Ostrava, Štětín–Kladno, Vratislav–Košice a Bílsko–Žilina.
V rámci realizace kulturní dohody mezi Polskem a ČSR se měly každoročně konat Dny
přátelství, a to k výročí únorového převratu v ČSR. V Polsku měla být vydána učebnice českého jazyka, Slovník česko-polský a polsko-český a Slovník slovensko-polský a polsko-slovenský.27
Pokračovat měla spolupráce se Společností kulturní a hospodářské spolupráce s Polskem, od
roku 1949 Společností československo-polského přátelství a Společností slovensko-polskou
v Bratislavě.28
Smíšená polsko-československá komise pro realizaci dohody o kulturní spolupráci plánovala pro rok 1949 doplnění lektorátů českého a slovenského jazyka o nezbytnou literaturu, výměnu učitelů a studentů, výstavy žákovských prací, deset míst v polských námořních školách, přednášky vysokoškolských profesorů, prázdninové praxe, oslavy Týdne přátelství k výročí
podepsání československo-polské smlouvy z 10. března 1947, kulturní výměnu, spolupráci
odborů a ženských organizací (Liga Kobiet a Rada československých žen a Živena – spolok slo23
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AAN, f. 177, sign. 11, zpráva o výjezdu delegace na Radhošť z 20. 7. 1948.
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venských žien). V rámci Týdne přátelství 1949 měl být oslaven „triumf demokracie“ v ČSR
v únoru 1948.29
Plán práce Společnosti na rok 1950 kladl důraz na rozvoj práce v průmyslových centrech
Katovice, Štětín a Gdaňsk. Do činnosti měly být zapojeny dělnické kolektivy v továrnách, které
měly kontakt s ČSR. K tomu mělo být využito zejména osob, které ČSR navštívily. Společnost
měla navázat spolupráci se Svazem polsko-sovětského přátelství, zejména při propagaci pomoci SSSR Československu a Polsku. Se Svazem československo-polského přátelství měla probíhat výměna materiálů i lidových krojů a oslavy únorového převratu v ČSR. Během Týdne
přátelství se měly uskutečnit koncerty, výstavy (např. o československém dělnickém hnutí)
a festival filmů.30
Rozhodnutím stranických orgánů byla v prvním čtvrtletí 1951 Společnost rozpuštěna a její
agenda převzata Výborem pro kulturní spolupráci se zahraničím.

Summary
Polish-Czechoslovak Society of Friendship in the Years 1946–1951
On the basis of research in the central Polish archive in Warsaw, the study deals with the establishment
of the Polish-Czechoslovak Society of Friendship and with the beginnings of its activities after the Second
World War. The Society continued the traditions cultivated in the Polish-Czechoslovak clubs between the
two world wars. The post-war Society, however, represented the transmission lever of the Polish
Communist Party and its task was to cultivate friendly relations with the southern neighbour following an
example of the Polish-Soviet Society of Friendship.
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AAN, f. 177, sign. 9, plán práce smíšené polsko-československé komise pro rok 1949.
AAN, f. 177, sign. 4, plán práce na rok 1950.
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Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
řada společenských věd, roč. 26, 2012, č. 1
ZPRÁVY
K pětašedesátinám Jaroslava Vaculíka
Neúprosný běh času si člověk uvědomuje různými způsoby. Jedním z nich může být i prolistování stránek odborného časopisu. Je to jen několik čísel zpátky, kdy byl na stránkách našeho
časopisu Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd,
otištěn medailon ke kulatému životnímu jubileu Jaroslava Vaculíka, vedoucího Katedry historie
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.1 V čele katedry stojí i nadále (vedoucím se stal
začátkem roku 2000). Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity působí již od roku 1973.
V následujícím roce, kdy oslaví své pětašedesáté narozeniny, završí zároveň čtyřicet let svého
akademického působení. Roku 2008 dosáhl nejvyššího akademické hodnosti – titulu univerzitního profesora, který získal na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V pedagogické práci se v rámci bakalářského studia zaměřuje především na výuku světových dějin
19. a 20. století, v navazujícím magisterském studiu přednáší soudobé dějiny a realizuje různé
výběrové přednášky, které se váží k jeho odborné práci a moderním českým dějinám. Kromě
toho přednáší také na katedře občanské výchovy.
Za velmi přínosnou součást pedagogické práce je možné považovat Vaculíkovo autorství
řady na sebe navazujících skript a čítanek, pokrývajících obecné dějiny de facto od vestfálského míru až do současnosti. V přípravě na dílčí, ale i státní zkoušky po nich rádi sahají nejen studenti pedagogické fakulty. Nedílnou součástí pedagogické práce univerzitního učitele je vedení
diplomových prací. Těch magisterských vedl Jaroslav Vaculík kolem stovky, přičemž se některé
z nich dočkaly částečného či úplného publikování. K tomu je potřeba připočítat další, rychle
narůstající řadu bakalářských prací. Pro radu za ním přicházejí i zájemci o rigorózní řízení,
neboť je předsedou rigorózní komise. Své bohaté odborné i pedagogické zkušenosti a znalosti
předává jako školitel šesti doktorandů. Se studenty, reprezentujícími Katedru historie, se pravidelně účastní celostátní studentské vědecké soutěže (SVOČ), kde v několika posledních letech
zastával post předsedy hodnotící komise. V soutěžním klání na jaře roku 2010, konaném v Ústí
nad Labem, dosáhl jeho student Bc. Libor Bílek dosud největšího úspěchu pro Pedagogickou
fakultu Masarykovy univerzity, když v soutěži obsadil ex equo první místo.
Ústředním tématem jubilantovy odborné práce a badatelského zájmu jsou od počátku volyňští
Češi. V posledním desetiletí však Vaculík svůj okruh bádání zásadně rozšířil o nová témata.
K nejnovějším výsledkům jeho badatelského rozkročení náleží především monografie Češi
v cizině 1850–1938 a v nakladatelství Libri vydaná publikace České menšiny v Evropě a ve světě.
Při pohledu na publikační a jiné výstupy jeho odborné práce za posledních pět let je zřejmé, že se
jubilant múze Klió oddal zcela. V tvůrčí činnosti katedry historie mu pravidelně náleží první místo, již tradičně patří k nejvíce publikujícím autorům Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
Výsledky své odborné práce představil na mnoha domácích i zahraničních konferencích, zejména v Polsku a na Slovensku. Zvláštního zdůraznění zasluhuje Vaculíkova rozsáhlá odborná činnost v rámci grantů a výzkumných záměrů, která přinesla řadu vynikajících výstupů, především
v podobě monografií a odborných časopiseckých článků. V letech 2005–2011 pracoval jako
odborný spolupracovník výzkumného záměru Škola a zdraví pro 21. století. Jako odborný spolupracovník s rozhodujícím publikačním potenciálem se podílel na úspěšné realizaci několika pro1

MIHOLA, J.: Jaroslav Vaculík šedesátiletý. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada
společenských věd, 2007, s. 195–218.
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jektů GA ČR (Češi v cizině 1850–1938; České a slovenské migrace 1918–1938). Řadu předešlých významných ocenění Jaroslava Vaculíka rozšířila roku 2008 cena děkana Pedagogické
fakulty za kolektivní monografii Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce, na
níž se podílel společně s docentem Františkem Čapkou a docentem Lubomírem Slezákem. Důležité místo v jeho odborné činnosti zaujímá náročná redaktorská práce. Přes deset let je vedoucím
redaktorem neimpaktovaného recenzovaného časopisu Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Působí také jako člen redakční rady ediční řady Exil
Centra pro československá exilová studia Univerzity Palackého a člen redakčních rad Slovanského přehledu, Historica Olomucensia, Biuletyn Historii Edukacji a Slovjanskij sbornik. Roku 2009
založil další odborný časopis, který vydává Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity – Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal. Didaktika dějepisu je dalším
důležitým okruhem jubilantova dlouhodobého badatelského zájmu. Katedra historie pod jeho
vedením pravidelně pořádá mezinárodní didaktické konference, nejnověji na téma Mediální
aspekty výuky dějepisu v Polsku, na Slovensku a v České republice (2011). Jako vedoucí katedry historie se Vaculík rozhodujícím způsobem podílel na vzniku a úspěšné akreditaci oboru Křesťanská výchova, který tak obohatil studijní nabídku Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Výuka nového oboru, kombinovaného kromě jiných předmětů také s dějepisem, začala na
podzim 2008. Výčet všech dalších aktivit univerzitního profesora Jaroslava Vaculíka by byl ještě
hodně dlouhý. Zmiňme alespoň jeho členství v panelu 410 GA ČR, předsednictví v komisi G5
FRVŠ (2009–2011) a v celostátním kole SOČ v oboru historie (od roku 2007). V letech
2005–2011 zastupoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Radě vysokých škol.
Závěrem je na místě jubilantovi poděkovat za veškerou dosavadní práci vykonanou ve prospěch katedry historie a celé Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a k přání pevného
zdraví připojit neméně důležité a upřímné přání mnoha dalších badatelských, pedagogických
i osobních úspěchů. To nejpodstatnější vystihuje tradiční židovské přání, používané u přípitku:
„Le Chaim – Na život!“
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Jiří Mihola

František Čapka dvakrát „pětatřicátníkem“
V roce 2011 si „na Filipa“ ve zdraví a duševní svěžesti připomenul sedm „křížků“ doc. PhDr.
František Čapka, CSc. Podle mnohých horoskopů bývá „Filip“ spojován s veselostí a optimismem, což bychom u našeho jubilanta mohli snadno identifikovat. Při připomínce jeho životního
jubilea jsem se do koncepce textu rozhodl nezahrnovat a znovu nepřipomínat jeho životní osudy i vědecko-pedagogickou dráhu a vypočítávat jeho starší výzkumné a publikační počiny, což
již bylo dostatečně připomenuto ve Sborníku prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
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řada společenských věd 22, 2007, s. 187–194. Při letošní příležitosti se sluší zmínit jistou dávku obdivu nad tím, s jakým elánem a vehemencí stále pokračuje ve svých aktivitách na katedře
historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, ať se jedná o pedagogickou, tak
i vědecko-publikační činnost. O tom svědčí další nové bibliografické přírůstky, s nimiž během
necelých uplynulých pěti let opět rozšířil svou autobiografii. Jejich přehled je připojen na konci
tohoto připomenutí. Oslavenec od roku 2007 uveřejnil dobrou třicítku nových studií a vydal tři
odborné knihy.
Opomenout nelze ani jeho texty učebnic, skript a učebních pomůcek. Je vhodné rovněž
uvést, že jubilant se stal trojnásobným laureátem ceny děkana Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity za vynikající tvůrčí činnost v letech 2008, 2009, 2011. V roce 2010 také obdržel za
rozsáhlou práci Dějiny zemí Koruny české v datech (4. vyd.) Cenu města Lysá nad Labem
v oblasti historické literatury. Dlouhodobě působí jako člen komise G5 Fondu rozvoje vysokých
škol, od roku 2010 je místopředsedou této komise. Od roku 2009 je členem vědecké rady Akademického nakladatelství CERM.
V uplynulém pětiletí byl řešitelem dvou projektů GAČR: Odbory v českých zemích v letech
1918–1948 (2006–2008) a Agrární strana a cukrovarnictví v českých zemích v letech
1918–1938 (2009–2011); z obou projektů vyšly samostatné monografie.
Navzdory postupujícím letům je stále v optimální pracovní formě a neztratil nic ze svého příslovečného humoru. My všichni, kdo jej známe, asi připustíme, že tajemství se skrývá v citátu
z dílny moudrosti starých Moravanů „Ten, kdo při víně se směje, ten déle žije“. Proto mu přejeme, aby mu hlavně zdraví, energie, optimismus a smysl pro legraci vydržely i do dalších let.

Výběrová bibliografie prací Františka Čapky za léta 2007–2011
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3. Tragédie mnichovské dohody. Skutečná fakta a odhalené mýty. Brno: Computer Press, 2011.
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1. Obec Vranovice. Břeclav: Malovaný kraj, 2007, s. 74–91.
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3. Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme. Brno: Statutární město Brno, městská část BrnoLíšeň – Kulturní centrum Líšeň, 2009, s. 204–228.
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2. Dějepis. Díl I. Člověk a společnost. Pracovní sešit. Praha: Scientia, 2008. 80 s. (spolu s J.
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(spolu s J. Vykoupilem).
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2009. 59 s.
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11. Hroch, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních
evropských národů. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 315 s. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 25, 2011, s. 1, s. 130–132.
12. V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem a problém. Sborník prací Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity, řada společenských věd 25, 2011, č. 1, s. 132–133.
13. České země a moderní dějiny Evropy. Studie k dějinám 19. a 20. století. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 25, 2011, č. 1, s. 133–135.
14. Kosatík, Pavel. Bankéř první republiky. Život dr. Jaroslava Preisse. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 25, 2011, č. 1, s. 136–137.
15. Vondrášek, Václav – Hanzlík, František. Krajané v USA a vznik ČSR v dokumentech a faktografiích. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
25, 2011, č. 1, s. 137.
16. Mikulka, Radek. Tenkrát za první republiky. Z meziválečných dějů malého středomoravského města vážně i s mírným úsměvem. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 25, 2011, č. 1, s. 137–138.
17. Válečný prožitek české společnosti v konfrontaci s nacistickou minulostí (1939–1945). Sborník příspěvků ze sympozia k 70. výročí vypuknutí druhé světové války. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 25, 2011, č. 1, s. 138–139.
18. Dvořák, Jan. Židé v opavském Slezsku 1918–1945. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 25, 2011, č. 1, s. 140–141.
19. Nenička, Lubomír. Druhá republika na Ostravsku 1938–1939. Sborník prací Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 25, 2011, č. 1, s. 141–42.
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20. Divišová, Jana. Vzestup a pád K. H. Franka aneb příběh pilného knihkupce. Sborník prací
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 25, 2011, č. 1,
s. 142–143.
21. Tunys, Ladislav. K. H. Frank. Noc před popravou. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 25, 2011, č. 1, s. 143–144.
22. Cílek, Roman. Den, kdy udeřilo zlo. Prlovská tragédie, 1945. Sborník prací Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 25, 2011, č. 1, s. 144–145.
23. Sádlo, Václav. Bělovecká tragédie. Příčiny, průběh a následky. Sborník prací Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 25, 2011, č. 1, s. 145.
Kamil Štěpánek

Za ing. Jiřím Hofmanem
Ve věku 88 let zemřel 9. srpna 2011 bývalý jednatel Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel
ing. Jiří Hofman. Narodil se 16. května 1923 v Družkopoli okresu Horochov tehdejšího Volyňského vojvodství Polské republiky. Základní sedmiletou školu s polským vyučovacím jazykem
dokončil v Rovně, aby poté pokračoval ve studiu na obchodní akademii. Vzhledem k vypuknutí druhé světové války školu nedokončil a pracoval na zemědělské usedlosti rodičů v obci Martinovka. V únoru 1944 vstoupil v Jefremově v Tulské oblasti do československé zahraniční
armády, se kterou přišel na jaře 1945 až do Prahy jako důstojník – velitel radiové čety.
Po osvobození složil v ČSR externě maturitu a byl přijat ke studiu na elektrotechnickém oboru Vysokého učení technického dr. E. Beneše v Brně, kde získal v roce 1952 titul inženýr. Až do
konce osmdesátých let pracoval v oboru radiotechniky a elektroniky, a to nejprve do roku 1978
v rámci armády, poté v Ústavu ekonomiky a řízení vědeckotechnického rozvoje, v letech
1980–1991 na Federálním ministerstvu elektrotechnického průmyslu. V roce 2003 vydal
s Janem Bauerem knihu Tajemství radiotechnického pátrače TAMARA. Vlastní život popsal
v autobiografické knize nazvané Jak ten můj život šel… (Praha 2008).
Po roce 1989 pracoval v historicko-dokumentační komisi Československé obce legionářské.
Inicioval realizaci několika pomníků a pamětních desek účastníkům odboje, mj. v Kyjevě,
Bachmači, Užhorodě, Praze-Dejvicích a Rovně. Organizoval vznik komise pro studium dějin
volyňských Čechů, která se stala zárodkem Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, které navazovalo na poválečný Svaz Čechů z Volyně (1946–1958). V nové organizaci se ujal důležité funkce jednatele, na kterém spočívala celá tíha budování organizační struktury spolku a získávání
finančních prostředků pro jeho činnost.
Z našeho pohledu mělo velký význam Hofmanovo úsilí směřující k přiblížení bohaté historie Čechů na Volyni. Ve spolupráci s oddělením novodobých českých dějin Národního muzea se
zasloužil o sběr dokumentů pro putovní výstavu o dějinách volyňských Čechů, jejíž vernisáž
proběhla v únoru 1994 v Národním muzeu. Výstava poté prošla celým českým a moravským
pohraničím. Nyní je trvale umístěna ve vlastivědném muzeu v Podbořanech. Při této příležitosti vydal v roce 1995 brožuru Volyňští Češi – základní informace.
Zásadní význam má Historická mapa českého osídlení na Volyni, vydaná ve spolupráci
s Jaroslavem Klicperou v roce 1995, která přináší také abecední seznam všech obcí a osad s českým osídlením. Seznam obsahuje základní údaje o 638 obcích a osadách Volyňské gubernie, kde
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žili ve větším nebo menším počtu Češi (zcela českých bylo 112 obcí a osad). Z tohoto historického místopisu české Volyně se mj. dozvíme o lokalizaci průmyslových podniků, kulturních
zařízení, kultovních míst a spolků.
Neméně důležitá byla jeho kniha napsaná ve spolupráci s Václavem Šircem a Jaroslavem
Vaculíkem Volyňští Češi v prvním a druhém odboji, která vyšla v prvním vydání v roce 1999
a ve druhém rozšířeném vydání v roce 2004. V této publikaci se podařilo shromáždit nejen vzpomínky pamětníků na první a druhou světovou válku, ale i relativně přesné seznamy účastníků
obou národních odbojů z řad volyňských krajanů.
Kniha navázala na Hofmanovu studii z roku 1993 s názvem Účast volyňských Čechů v boji
za vznik Československé republiky a za její osvobození z nacistické nadvlády, která vyšla k 82.
výročí vzniku České družiny a k 50. výročí vstupu volyňských Čechů do 1. československého
armádního sboru v SSSR.
Vyvrcholením Hofmanova historiografického bádání je nejnovější kniha Češi na ukrajinské
Volyni v době holocaustu, která vyšla v roce 2011. Autor krutosti nacistické okupace Volyně,
včetně holocaustu a řádění ukrajinských nacionalistů, naštěstí nepoznal jako oběť, ale jako citlivý pozorovatel. V knize přibližuje podíl volyňských Čechů na záchraně pronásledovaných.
Text doplnil vzpomínkami zachráněných i zachránců poctěných medailí Spravedlivý mezi národy, ale i těch, kteří žádnou oficiální cenu neobdrželi.
Podporoval vydávání publikací i jiných autorů, např. Jana Pospíšila a Vjačeslavy Lohvinové
České písně z ukrajinské Volyně (ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR) či Jiřiny
Zárecké-Suché Sůl volyňské země (1995). Byl spoluautorem publikace vydané v souvislosti
s odhalením pomníku volyňských Čechů v Rovně a busty prezidenta Budovatele dr. E. Beneše
v Žatci Vytesán v žule – Odlita z kovu (Praha 2008).
Aktivně vystupoval i na vědeckých konferencích, např. na mezinárodní konferenci k válečnému roku 1944 v Historickém ústavu Armády České republiky v říjnu 1999 nebo na pravidelných seminářích k dějinám volyňských Čechů pořádaných Sdružením Čechů z Volyně.
Odchod ing. Jiřího Hofmana představuje velkou ztrátu nejen pro Sdružení Čechů z Volyně
a jejich přátel, ale i pro další bádání o dějinách volyňských krajanů.
Jaroslav Vaculík

Magisterské diplomové práce z dějepisu obhájené na PdF MU v roce 2011
Předkládaný přehled navazuje na soupis diplomových prací publikovaný ve Sborníku prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 25, 2011. Vedoucí prací jsou uvedeni za bibliografickými údaji značkou. Jsou to doc. PhDr. František Čapka, CSc. (Ča), doc. PhDr. František Hanzlík, CSc. (Ha), PhDr. Tomáš Jeřábek (Je), doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc. (Kl), Mgr. Jiří
Mihola, Ph.D. (Mi), PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (Št) a prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (Va).
BÁBOROVÁ Žaneta
BŘEZINOVÁ Petra
CIHELKOVÁ Jarmila
ČANDRLOVÁ Lenka

Strašidlo v jeskyni Výpustek. (Aplikace mimotřídních forem vyučování ve výuce dějepisu na ZŠ) (Št)
Jak skrze Tudorovce mediálně vychovávati (Št)
K problematice výuky moderních dějin na ZŠ (Št)
K duchovnímu životu v Podolí u Brna a vybraných okolních farnostech ve 20. století (Mi)
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HARTMANOVÁ Zuzana
CHYTIL Radim
KLOBOUKOVÁ Lucie
KUBIKOVÁ Brigita
MAJDOVÁ Hana
STEHLÍKOVÁ Markéta
SVOBODA Petr
SVOBODOVÁ Martina
TĚŠÍK Marek
VAŇKOVÁ Lenka

Z historie Rychnova nad Kněžnou (Ča)
Krajané a exulanti v USA a jejich reakce na únor 1948
v Československu (Ha)
Církevní svátostky střední Moravy (Kl)
Historická exkurze po mikroregionu Melicko (Št)
Úloha významných osobností československého zahraničního odboje působících v USA v letech 1914–1918 (Ha)
Každodennost života na vesnici v regionu Horácko – možnost spolupráce muzea a školy (Mi)
Počátky hnutí Solidarita v Polsku a Perestrojka v Sovětském svazu optikou českého tisku (Va)
Škola a klášter kongregace milosrdných sester sv. Karla
Boromejského v Líšni (Mi)
Likvidace ilegálních organizací „Lilka“ a „Jánošíci“ v letech 1948–1950 (Va)
Březničtí z Náchoda v průběhu 17. století (Je)
Jaroslav Vaculík

Rožmberkové. Malé ohlednutí za Rokem růže 2011 a jeho nabídkou
Rožmberskému rodu, jeho dominiu a zvláště nejvýznamnějším osobnostem, bratřím Vilémovi a Petru Vokovi, je v české historiografii dlouhodobě věnována pozornost. Před rokem 1989
i po něm vyšla řada odborných prací (zmiňme alespoň práce profesora Jaroslava Pánka) přibližujících životy a dílo posledních Rožmberků. Před několika lety byla v nakladatelství Libri
vydána také nádherná populárně-naučná publikace s bohatou obrazovou dokumentací mapující
skvosty jihočeského regionu spjaté s rožmberskými velmoži a rodem.1 A nejen to. Osobnost Petra Voka se stala vděčným námětem pro filmová zpracování, více komediálního než historického
charakteru, v každém případě divácky oblíbená. Rok 2011 poskytl k poznávání jihočeských
pokladů nepřehlédnutelnou motivaci. V listopadu 2011 totiž uplynulo dlouhých čtyři sta let od
chvíle, kdy se smrtí Petra Voka dějiny rožmberského rodu uzavřely a posléze v různých souvislostech zahalily rouškou tajemství. Nepochybně ještě do nedávné doby opakovali průvodci
vyšebrodského kláštera, v jehož kostele se nachází rožmberská hrobka, onu známou pověst, připisovanou Bohuslavu Balbínovi, který si ji kdysi vyslechl od jednoho řeholníka, že „mrtvoly tu
pochovaných pánů z Růže nejsou dle zvyku uloženy v rakvích, nýbrž že prý sedí v křeslech dokola jako vladaři i po smrti […].“ Dřívější a zejména současné průzkumy hrobky postupně zbořily všechny mýty. Ukázalo se, že v hrobce nejsou ani zdaleka všichni Rožmberkové pochováni.
Jisté však je, že v cínovém sarkofágu, ozdobeném obráceným rodovým znakem, který symbolizuje posledního člena rodu, odpočívá Petr Vok.
Ohlédneme-li se za rokem 2011, dalo by se bez nadsázky konstatovat, že proběhl ve znamení Růže. Praha zažila v uplynulém desetiletí řadu významných a zajímavých výstav a ta rožmberská, která byla instalována do Valdštejnské jízdárny, se k nim nepochybně přiřadila. Byla
nazvána Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami a zájem návštěvníků o ni byl
1

JUŘÍK, P.: Jihočeské dominium. Rožmberkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové a Buquoyové v jižních Čechách.
Praha 2008.
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natolik velký, že si i přes všechny komplikace s tím spojené vyžádal alespoň krátké prodloužení. Cílem výstavy bylo přiblížit život Rožmberků od gotiky až po raný novověk. Asi šest set
exponátů, nejen uměleckého charakteru, přispělo k tomu, že návštěvník výstavy získal plastickou představu o moci rodu, jeho mecenášství a hospodářském umu. Prostřednictvím vystavených předmětů se však také mohl přiblížit každodennímu životu, mentalitě, zbožnosti a kultuře
tehdejší doby. Není možné na tomto místě vyjmenovávat jednotlivé pamětihodnosti, a ani to
není potřeba. Stalo se totiž dobrým zvykem, že monumentální výstavy tohoto typu doprovází
nabídka stručného i rozsáhlého průvodce výstavou, vydaného rovněž v cizojazyčné (anglické)
mutaci.2 I když je řada uměleckých i neuměleckých památek známa z dřívějších publikací, rozhodně stálo za to si z blízka vychutnat plátna zobrazující Dělení růží, Glorifikaci pětistého výročí založení kláštera Vyšší Brod zobrazující událost, která dala klášteru jméno (Hohenfurt), portréty Bílé paní Perchty, Petra Voka či Viléma na úmrtním loži apod. I bezkonfesního návštěvníka
se musela dotknout nádhera sochařského umění zdobícího jihočeské chrámy a kláštery, krása
deskových oltářů či propracované reliéfy s různými symboly. I zájemci o zbraně a brnění si přišli na své, stejně jako obdivovatelé rožmberského rybníkářství, které nezaměnitelně poznamenalo jihočeskou krajinu – visela tu totiž podrobná mapa třeboňského panství. Kromě Valdštejnského paláce byla velmožům s erbem růže věnována ještě další doprovodná výstava
v Rožmberském paláci, nazvaná Rok růže. I jejím cílem bylo představit nejvýznamnější postavy rodu, a to zejména jako mecenáše, nikoli nepatřičně srovnávané s Medicejskými. S Rožmberky je spjata řada významných témat – např. dolování a mincovnictví, pivovarnictví apod.
Výstava Rok růže přiblížila také alchymii, ženský svět, rodové slavnosti, svět víry, problematiku zdraví a nemoci.
Rožmberský rok správně nezůstal vázán pouze na Prahu. K poznávání byli motivováni také
ti, kteří rádi cestují. Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje byla připravena brožura představující dvacet čtyři míst Jihočeského kraje nejúžeji spjatých s Rožmberky. Při návštěvě kteréhokoli z těchto míst si zájemce mohl vyzvednout nejen brožuru, ale k ní také turistický pas, do nějž
na jednotlivých místech mohl obdržet číslovaná razítka ve tvaru růže. K navštívení všech představených míst motivovala vidina přislíbených věcných cen, které uděloval úřad jihočeského
hejtmana. Ke snadnější orientaci v jihočeském regionu napomáhala jednoduchá mapka zachycující lokality určené k získání razítka, jež byla součástí pasu. Pro náročnější cestovatele, kteří
chtěli rožmberské dominium poznat opravdu podrobně, byl vydán zvláštní obrazový průvodce,
jehož součástí je rovněž pojednání o dalších českých, moravských, a dokonce i vybraných zahraničních lokalitách spojovaných s Rožmberky.3 Závěrečný soupis starší i aktuální odborné
i populárně-naučné literatury mapující dějiny rožmberského rodu pak publikaci řadí do vyšší
kategorie, než je běžný turistický průvodce.
Výčet aktivit spojených s výročím vymření rodu Rožmberků po meči však tímto ještě nekončí.4 Zvláštní prostor byl rožmberské problematice věnován v denním tisku. Učitelé a jejich žáci
nepochybně i do budoucna ocení, že se slavní rožmberští velmožové stali hlavním tématem jed2

3
4

PÁNEK, J. – FUČÍKOVÁ, E. – GAŽI, M. – LAVIČKA, R. – PAVELEC, P. – ŠIMŮNEK, R. (edd.): Rožmberkové.
Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. České Budějovice 2011; GAŽI, M. (ed.): Rožmberkové. Stručný průvodce výstavou. České Budějovice 2011.
HAJNÁ, M.: Rožmberkové. Cestovní průvodce. České Budějovice 2011.
Z dalších významných akcí rožmberského roku se od 1. dubna do 12. června v Táboře uskutečnila výstava Soběslav
– město pětilisté růže, ve stejném městě 14. 5. proběhl také workshop Život na rožmberském dvoře. V Českém
Krumlově se 17.–19. června konaly Slavnosti pětilisté růže, v Netolicích 21. května Rožmberské slavnosti a 24. června v Borovanech Rožmberské veselí. 24.–26. června se Rožmberkové připomínali v Prachaticích v rámci 21. Slavnosti solné stezky, 25. června proběhly na Nových Hradech Rožmberské sklářské slavnosti, 12.–14. srpna se v Bechyni
uskutečnila slavnost Petr Vok v Bechyni aj.
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Obr. 1 a 2: Dva portréty Petra Voka z Rožmberka. První (vlevo) je dílem neznámého malíře z počátku
17. století. Druhý pochází z poloviny 18. století a zachycuje rožmberského velmože s řádem lebky, velkou
jezdeckou pečetí a nápisem „Petr Vok, poslední rožmberský vladař, umřel roku 1611“. Foto Jiří Mihola.

noho z čísel populárně-naučných časopisů Dějiny a současnost a Živá historie, v nichž byla jako
dárek přibalena faksimile rožmberského rodokmenu. Zvláště dvojí pojednání na téma „druhý
život“ Patra Voka v časopise Dějiny a současnost je zajímavý a záslužný nejen pro využití ve
školním dějepisu.5 Ostatně i žáci si mohli přijít na své. Například Husitské muzeum v Táboře
vyhlásilo v rámci doprovodných programů soutěž Můj oblíbený Rožmberk, která se tentokrát
netýkala malířského umění dětí, jak by se mohlo na první pohled zdát, nýbrž úkolem bylo vypracování fiktivního rozhovoru či historické práce, jejíž hlavní postavou měla být zvolená osobnost
z rožmberského rodu. O tom, že se počítalo i s účastí těch nejmladších, svědčila polopatická
nápověda jmen na plakátu. Za zvláštní hold a ozdobu velkolepě pojatého rožmberského jubilea
je možné považovat výpravnou odbornou publikaci z dílny nejpovolanějších – od profesora
Václava Bůžka a jeho autorského kolektivu, jejíž kapitoly se zaměřují na intimní prostor Rožmberků za dveřmi soukromých komnat, na svět veřejný, na každodennost jejich přátel, ale také na
život poddaných na jejich panství.6 Rožmberský rok proběhl velkolepě a důstojně, jak se ve
vztahu k slavnému a mocnému rodu patří, a mnohá zmíněná doprovodná díla zůstanou inspirací
pro poznávání rožmberského světa ve všech jeho rovinách i v následujících letech. A kromě toho
mohou sloužit jako vhodný podklad pro realizace tematických exkurzí „po stopách Rožmberků“.
Jiří Mihola
5
6

HRDLIČKA, J.: Petr Vok v roli vrchnosti. Mýtus a skutečnost. Dějiny a současnost, 2011, č. 4, s. 28–29; NOVOTNÝ,
M. – RAUCHOVÁ, J.: Renesanční kavalír i nevázaný bonviván. Dějiny a současnost, 2011, č. 4, s. 41–43.
BŮŽEK, V. et al.: Světy posledních Rožmberků. Praha 2011.
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Národní muzeum přiblížilo poklady a dějinný příběh Moravy
Některá podání české historie mohou vyvolat zdání, že se snad všechno důležité odehrálo
v centru české státnosti, Praze či alespoň na území Čech. Ovšem také někdejší Markrabství
moravské disponuje pozoruhodnými dějinami, zajímavými osobnostmi a cennými kulturními
poklady, dokládajícími bohatství ducha a dovednost lidských rukou. Na tuto skutečnost měla
upozornit dosud ojedinělá výstava nazvaná Poklady Moravy. Příběh jedné historické země.
Vzhledem k rekonstrukci hlavní, novorenesanční budovy Národního muzea na Václavském
náměstí byla realizována ve dnech 21. září 2010 – 6. července 2011 v Nové budově Národního
muzea (bývalé Federální shromáždění). Proběhla pod záštitou prezidenta České republiky,
Ministerstva kultury České republiky a Asociace krajů.
Podrobně byl zastoupen pravěk Moravy. Ojedinělý nález opracovaného valounu z Červeného kopce v Brně připomínal období starého paleolitu, dobu, kdy se na Moravě objevili její první obyvatelé, nálezy z jeskyně Kůlny střední paleolit a mladý paleolit byl zastoupen uměleckými
výtvory kultury lovců mamutů nalezenými v Dolních Věstonicích, Předmostí, Pavlově a na
dalších místech. Dobu neolitické revoluce na Moravě reprezentovaly ukázky kultury s lineární
keramikou, ale také figurální plastika, především soubor Venuší – dvě Venuše z Hlubokých
Mašůvek, střelická Venuše s náhrdelníkem, štěpánovická Venuše, sedící Venuše z Hlubokých
Mašůvek a ze Střelic, sukničková Venuše z Těšetic-Kyjovic, Venuše z Těšetic-Kyjovic, Hedvika z Mašovic nebo Venuše z Brna-Maloměřic. Dobu bronzovou prezentovaly dva chronologické
úseky. Starší dobu bronzovou přibližovaly artefakty tzv. věteřovské skupiny, mladší a pozdní
dobu bronzovou kultura středodunajských popelnicových polí, k jejímž nejvýznamnějším lokalitám náleží hradisko a pohřebiště v Brně-Obřanech. Mistrovské výtvory keltského umění připomněly, že na Moravě toto etnikum pobývalo zhruba čtyři poslední století před zlomem letopočtu (v době laténské), a začátkem našeho letopočtu ho vystřídalo germánské obyvatelstvo.
Nálezy z jižní Moravy, zejména z okolí Mušova, připomněly, že i doba římská zanechala na
Moravě nepřehlédnutelné stopy. Bohatý knížecí hrob odkrytý pod svahem návrší Cezavy u Blučiny reprezentoval dobu stěhování národů a dokládal, že mohutné vlny etnických posunů nevynechaly ani moravský region. Skvostné archeologické nálezy dokumentovaly kulturu Velké
Moravy. Bylo možné vidět jeden z velkomoravských symbolů, olověný závěsný křížek s Ukřižovaným a řeckým nápisem „Ježíš Kristus-Světlo-Život-Vítězí“, nalezený v areálu církevního
centra v Uherském Hradišti-Sadech. Vedle různých šperků, gombíků a nákončí zaujala také jedinečná památka – vězeňské železné okovy pocházející z hrobu tzv. vampýra, člověka vyčleněného ze společnosti, kterému měly zabránit v návratu do světa živých. Bohatě byly zastoupeny
středověké dějiny Moravy. Zvláštní pozornost věnovali kurátoři výstavy významným bitvám,
lucemburským markrabatům, specifikům husitství na Moravě, světské i sakrální architektuře,
hmotné kultuře, tedy předmětům všedního dne, moravskému mincovnictví a také specifickému
výzkumu zaniklých středověkých vesnic, jímž se Moravské zemské muzeum dlouhodobě věnuje. Novověké dějiny Moravy uváděla část přibližující působení tiskárny Jednoty bratrské v Ivančicích a posléze v Kralicích nad Oslavou, včetně jejího vrcholného díla Bible kralické. Návštěvník se mohl dozvědět více rovněž o dalším nekatolickém společenství – novokřtěncích, které
připomínala jemná keramika (fajáns). Z barokní doby bylo zdůrazněno poutnictví a barokní
hudební kultura spjatá především s Kroměříží a Jaroměřicemi nad Rokytnou. Do Moravy
osvícenství a josefinismu vstupoval návštěvník kolem památného josefského pluhu, připomínajícího „císařskou orbu“ u Slavíkovic. Podrobně bylo dokumentováno vybudování Moravského
zemského, tehdy Františkova muzea, a přiblížena byla i atmosféra starobrněnského kláštera
augustiniánů v 19. století, především dílo J. G. Mendela, zřejmě nejznámější vědecké osobnos-
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ti spjaté s Moravou. 19. a 20. století bylo zastoupeno významnými literáty, novináři a jejich díly,
Výstavou soudobé kultury konanou v Brně roku 1928, podrobnou představu bylo možné získat
rovněž o pestrém spolkovém životě, divadle či nejvýznamnějších hudebních skladatelích Moravy a jejich díle. Přestože se nedostalo na některá další významná témata z moravských dějin
(např. hospodářská a kulturní činnost významných rodů, čarodějnické procesy, dějiny sportu aj.),
lze považovat výstavu za zdařilou a prospěšnou. Lze si jen přát, aby se Morava, ale také třeba
Lužice, kdysi náležející Koruně české, dočkaly podobného zviditelnění a pozornosti, jako se to
poštěstilo Slezsku v rámci monumentální výstavy Slezsko – perla v české Koruně, realizované
v Praze na podzim roku 2006 a začátkem roku 2007.
Jiří Mihola
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Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
řada společenských věd, roč. 26, 2012, č. 1
ANOTACE
ČIČAJ, Viliam – BERNHARDT, Jan Andrea: Orbis Helveticorum. Das Schweizer Buch und
seine mitteleuripäische Welt. Bratislava: Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2011.
339 s.
Vynález knihtisku rozšířil informační medium, tištěnou knihu, která pak významně ovlivnila a obohatila kulturní, náboženský a vědecký život Evropy. Ve Švýcarsku tištěné knihy, tzv. helvetika, tedy nejen práce švýcarských autorů, měly na rozvoji knižní kultury střední Evropy významný podíl. Švýcarské tiskárny v raném novověku patřily k nejvýznamnějším v Evropě.
Prezentovaná publikace je novátorsky koncipovaným souborem studií, které věnují kritickou
pozornost jak charakteristice konkrétních helvetik, tak širším sociálně-kulturním dobovým souvislostem. Tato koncepce umožní odborníkům i dalším zájemcům nejen konkretizovat metodické problémy, ale pomocí mezinárodní komparace výsledků systematického výzkumu postihnout kulturní a myšlenkové kontexty formování mentalit a postojů středoevropské společnosti
raného novověku a podnítit další bádání.
Publikace je výsledkem řešení výzkumného záměru Švýcarsko jako duchovní a kulturní
centrum střední Evropy v raném novověku, který se orientoval na studium rozšíření švýcarských
tisků v této oblasti (zahrnoval Uhry, Slovensko, Čechy a Moravu, Polsko, Rakousko, Rumunsko
a Sedmihradsko). Na řešení projektu se podílelo více než 30 pracovníků předních univerzit, akademických ústavů, vědeckých knihoven a archivů z Německa, Polska, Slovenska, Švýcarska,
Čech a Maďarska.
První část publikace se orientovala na Švýcarsko jako evropské kulturní a tiskařské centrum.
V souvislosti s tím Eva Frimmová (s. 83–95) pojednala o vztazích Slovenska a „knížete humanistů“ Erasma Rotterdamského, jehož díla v knihovnách slovenských vzdělanců ovlivňovala
myšlení a jednání současníků. Zdůraznila, že další bádání musí systematicky pokračovat v překladech a analýze děl velkého humanisty zachovaných na území dnešního Slovenska.
Daniel Škoviera (s. 75–82) publikoval doklady o korespondenci a přátelských i odborných
lékařských kontaktech Erasma Rotterdamského s Johanesem Antonínem, lékařem z Košic.
Vznikly za jeho studií medicíny v Basileji ve dvacátých letech 16. století a pokračovaly až do
Erasmovy smrti, na níž Johannes reagoval veršovanou Elegií, vydanou v Krakově roku 1536.
Studie doložila autoritu velkého humanisty v širším prostředí východoslovenských městských
škol a krakovské univerzity.
Ivona Kollárová (s. 41–56) zkoumala problematiku recepce švýcarské knižní produkce
v Uhrách ve druhé polovině 18. století. Abstrahovaný pramenný materiál se skládal z katalogů
zakázaných knih, katalogů obchodníků s knihami a knihoven. Autorka čerpala údaje i z dobové
korespondence a z časopiseckých zpráv, recenzí a citátů. V příloze publikovala helvetika ze seznamu zakázaných knih vídeňské cenzurní komise z let 1765 a 1776. Dospěla k závěru, že osvícenství
se v abstrahovaném pramenném materiálu reflektovalo zejména během 19. století. Ve druhé polovině 18. století v Uhrách se hlubší zájem o helvetika projevil u duchovních, učitelů, lékařů a vědců.
Druhá část publikace sledovala švýcarskou knihu ve středoevropském prostoru. Jan-Andrea
Bernard (s. 113–142) ve studii o významu bazilejského humanismu v Uhrách zdůraznil, že se po
moháčské katastrofě recepci reformace, ovlivněné basilejským humanismem, dostalo vlivné
podpory v Sedmihradsku a na dvorech uherských magnátů, kteří se přiklonili ke kalvinismu.
Viliam Čičaj (s. 161–173) rozborem zastoupení švýcarských knih v soukromých knihovnách
středoevropských měšťanů v raném novověku zjistil, že od počátku 16. století měly v rozvíjejícím se evropském obchodě s knihami největší podíl švýcarské tiskárny. Uherské a slovenské
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měšťanské a šlechtické knihovny obsahovaly sbírky knih z Francie, Itálie, Švýcarska i Německa. Méně byla zastoupena domácí knižní produkce, která se začínala teprve rozvíjet. Prameny
k výzkumu měšťanských knihoven v Uherském království jsou specifické tím, že se nedochovaly příslušné knižní katalogy. Lze je však zčásti rekonstruovat podle seznamů a inventářů pozůstalostí. Jejich neúplné údaje se často omezily na jméno autora bez přesného titulu, místa a doby
vydání knihy.
Ve službách Fuggerů a Thurzů ve slovenských báňských revírech působil od roku 1517
Johann Derschwam. Pocházel z českého města Mostu a zemřel ve slovenské obci Častá. Jeho
knihovna, obsahující 1162 titulů, reflektovala atmosféru měšťanských knihoven báňských měst
v první polovině 16. století. Šťastnou náhodou zůstala zachována, neboť ji Derschwamovi
synové prodali dvorské knihovně ve Vídni. Zjistit míru zastoupení švýcarských knih umožnil
dále sondážní výzkum zachovaných katalogů soukromých měšťanských knihoven. Ukázalo se,
že díla antických autorů a Erasma Rotterdamského, která se v těchto knihovnách běžně vyskytovala, většinou pocházela ze Švýcarska.
V závěru studie autor uvedl, že od počátku 16. století se švýcarské knihy významně podílely na rozvoji knižní kultury měšťanů v královských Uhrách. Během 16. a 17. století se většina
měšťanů přiklonila k luterské reformaci a švýcarská knižní produkce ztrácela odbyt. Přesto však
se tato díla významným způsobem podílela na formování duchovního, kulturního a náboženského života na Slovensku.
Třetí část publikace věnovala pozornost švýcarské knize v historických knihovnách. Klára
Komorová (s. 257–265) zkoumala helvetika z bohaté šlechtické knihovny Melchiora Krupka,
který se do své smrti v osmdesátých letech 16. století stýkal s předními polskými a evropskými
humanisty. Kromě švýcarské produkce jeho knihovna obsahovala cenná díla antických a humanistických učenců i tisky renomovaných evropských tiskařů.
Moderně koncipovaná publikace je významným přínosem pro dějiny knižní kultury i historiografii. Doložila, že od přelomu 15. a 16. století měla helvetika významný podíl v knihovnách
institucí i v soukromých knihovnách šlechty a měšťanstva střední Evropy a ovlivňovala různé
oblasti vzdělání, kultury, náboženství a každodenního života. Bohaté sbírky tisků z Basileje,
Ženevy a Curychu ze 16.–18. století umožnily shrnout zajímavé poznatky o dějinách recepce
humanistických, reformačních a osvícenských děl ze Švýcarska a o vlivu „helvetských knih“ na
formování společenského a kulturního vývoje střední Evropy.
Publikaci vhodně oživují a doplňují kvalitní obrazové přílohy, uzavírá ji rozsáhlý rejstřík
osob a zeměpisných názvů. Vydání v němčině umožňuje mnohostranné využití a komparaci
poznatků odborníky i studenty. Potěší také zájemce o kulturní dějiny doma i v zahraničí.
Marie Marečková

KOSMAN, Marceli: Dějiny Polska. Praha: Karolinum, 2011. 452 s.
Péčí Univerzity Karlovy v Praze vydalo nakladatelství Karolinum novou českou syntézu
dějin Polska, a to z pera poznaňského historika a politologa Marceli Kosmana. Z polského originálu ji přeložil Jan Vitoň, autorem předmluvy a výběrové bibliografie českých prací o dějinách
Polska je Jaroslav Pánek, přehled polských panovníků a rejstříky připravil Roman Baron.
Syntéza je uvedena předmluvou Jaroslava Pánka, vyzvedávající polonistická bádání Josefa
Macůrka, která našla své vyjádření v Dějinách polského národa (1948). Pánek charakterizuje
osobnost Marceliho Kosmana jako historika a politologa s neobyčejným rozhledem, vynikajícího znalce raného novověku. Ve vlastním úvodu pak Kosman vysvětluje použitou periodiza-
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ci dějin Polska, podle které odlišuje dobu před rozdělením Polska na konci 18. století, dobu
národní nesvobody do roku 1918 a dobu znovuzrozeného Polska. Z této periodizace pak vychází
jeho rozdělení materie do osmi částí: „Piastovský stát do r. 1370“, „Jagellonský stát do r. 1572“,
„Polsko-litevská republika (1572–1648)“, „Doba záborů (1795–1918)“, „Mezi válkami
(1918–1939)“, „Dvojí okupace (1939–1945)“ a „Jaltský diktát (1945–1989)“. Autor věnuje
pozornost politickým, kulturním a náboženským dějinám, každodennosti života a všímá si také
vztahů Poláků k jejich českým sousedům.
Českému vydání knihy byla věnována mimořádná pozornost. Pochválit je třeba výstižný překlad termínů, se kterými si jiní překladatelé nevědí rady, např. ozbrojená složka domácího odboje Domácí armáda (pol. Armija Krajowa, angl. Home Army), stejně jako použití českých variant geografických názvů, např. Olše (Olza). Chybně je ovšem přeložen název historického
území na Ukrajině, jakým je Volyň (pol. Wołyń, ukr. Volyň), nikoliv „Volyňsko“. Přínosem jsou
bibliografie prací o polských dějinách v češtině a pečlivě zpracovaný jmenný rejstřík a rejstřík
zeměpisných, etnických a administrativních názvů.
Jaroslav Vaculík

LENDEROVÁ, Milena – JIRÁNEK, Tomáš – MACKOVÁ, Marie: Z dějin české
každodennosti. Život v 19. století. Praha: Karolinum, 2009. 430 s.
Po dvou svých předchozích pracích (Dějiny každodennosti „dlouhého“ 19. století. Díl I.
Život všední i sváteční; Díl II. Dějiny hmotné kultury) přišla Milena Lenderová spolu s kolegy
s pokusem o celkovou syntézu sledovaného období v podobě rozsáhlé publikace, která sleduje
„mikrohistorii“ jednotlivých vrstev společnosti a každodenní běh jejich života. Autoři se snažili z této široké oblasti zachytit vše podstatné pro představení toho, jak se prolínal soukromý
a veřejný život, jednotlivých úkonů, rituálů, činností a stereotypů života lidí. Práce se nachází
na pomezí historie kultury, antropologie a dějin všedního dne. Na okraji zájmu stojí velké politické dějiny, v popředí naopak ční sledování stále rozsáhlejšího světa předmětů, čímž se dějinný
sled posouvá ke světu konzumního způsobu života.
V první části se Lenderová zabývala „kulisami každodennosti“, tedy světem, který lidi
obklopoval: věnovala se obchodům a s tím spojeným nakupováním, způsobům bydlení, čistotou, vývojem hygieny a zdravotnictvím vůbec, podobě oblékání, způsobům stravování včetně
představení obrazu hostinců a hospod. Druhá část (již s podílem uvedených spoluautorů) se snaží přiblížit svět, jak ho lidé žili, tedy v rodinném prostředí a v životních cyklech v rámci rodiny
a společnosti; postupně jsou zde shrnuty dosavadní poznatky o vývoji rodiny 19. století od dětství, ke vzdělávání, k práci až ke stáří a smrti. Tomáš Jiránek zahrnul do tohoto oddílu i výrazné
specifikum v životě mužů – vojenskou službu a život ve vojsku. V této části najdeme i další specifické prvky, které významným způsobem poznamenaly způsob života lidí v „dlouhém století“.
Důraz je položen na nově se objevující pojem – volný čas, který přišel se změnami v oblasti hospodářského a sociálního vývoje. Spolu s nastolením ústavního pořádku habsburské monarchie
se vytvářelo potřebné zázemí pro rozvoj volnočasových aktivit, pro aktivity v rozličných spolcích a organizacích všeho druhu. Na pořadu všedního dne se objevily nové formy slavností,
vytvářely se podmínky pro rozvoj četby, sportu a cestování. Autoři představili nepřeberné množství variant, které však byly podmíněny příslušností k té které společenské vrstvě; dozajista jiné
podmínky se nabízely pro příslušníky dělnických profesí, jiné naopak pro měšťanskou společnost. Vytvářená občanská pospolitost byla silně sociálně rozvrstvená, jinou šanci nabízelo město,
jiné podmínky se nacházely na vesnici.
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Na závěr připojila Milena Lenderová zamyšlení nad novým směrem historiografie – kulturními dějinami a příbuznými obory, které k nim můžeme přiřadit, případně které výrazně přispívaly k rozvoji tohoto „postmoderního“ historiografického směru, tzn. nad historickou antropologii, historickou demografii, dějinami každodennosti, dějinami mentalit a gender history.
Vedle představeného velmi přínosného přehledu vývoje těchto oborů svými úvahami přiblížila
problematiku nedostatečného metodického a předmětového vymezení. Zajímavě zní její tvrzení, že není možné posuzovat minulost z nějaké ideologické pozice a z hlediska současných hodnotových představ.
Ze široké palety informací zasazených do hlubších a „košatých“ souvislostí, jež studie přináší, bych upozornil na zařazení kapitoly o čtení a čtenářství; dnes je tato otázka stále diskutovanějším problémem zejména u školní mládeže. V této souvislosti je možné si položit otázku
srovnání triviální literatury z konce 19. století se současnou zábavnou literaturou. Srovnáme-li
například knihy Karla Maye nebo Julia Vernea s literaturou současných autorů, byly „mayovky“
a „verneovky“ zaměřeny především na poznávání světa formou blízkou mladé čtenářské „obci“,
která šla ruku v ruce s objevováním světa, kdežto současná fantastická literatura se odklonila od
sledování budoucnosti člověka, zapojuje fiktivní světy neuchopitelné rozumem. Uvedené zamyšlení je jenom jedním z možných podnětů, které nás při četbě vyburcují k hlubšímu srovnávání
s následným 20. stoletím. A i v tom můžeme spatřovat značný přínos uvedené monografie, která otevírá dosud málo popsaný svět každodennosti. Kniha si pro svou vysokou odbornou úroveň, srozumitelnost a čtivost jistě najde cestu nejen k historikům, ale i k široké čtenářské obci.
František Čapka

DOBROTKOVÁ, Marta: A Slovak Woman and America. Destinien of Slovak Women in the
U. S. between 1891 to 1939. Kraków: Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2011. 151 s.
V poslední době se aktualizuje výzkum problematiky novověkých migračních trendů v souvislosti se sílící migrací evropské populace do USA koncem 19. století, proměn rodinného života a aktivit v nových poměrech. V popředí badatelského zájmu o dějiny zahraničních Slováků
jsou jejich osudy v USA, kam se jich v letech 1881–1900 vystěhovalo 470 089. Publikace Marty Dobrotkové kromě závažných otázek, souvisejících s tímto masovým vystěhovalectvím Slováků koncem 19. a počátkem 20. století do Spojených států amerických, sledovala aktivity a činnost slovenských žen. V genderové orientaci autorky je přínosný zejména výzkum spolkového
života slovenských žen, jejichž podíl na slovenské migraci do USA ve sledovaném období činil
více než 30 %.
V prvém období v osmdesátých letech 19. století slovenské vystěhovalectví bylo především
záležitostí mužů. Bylo motivováno jejich tíživou sociální situací bez úmyslu usadit se trvale
v USA. Pro častou migraci přes oceán za rodinou se slovenským přistěhovalcům říkalo „mořští
ptáci“ (birds of sea). Odchod mužů nepříznivě působil na tradiční soudržnost rodin zejména na
venkově, ale ovlivnil i sociální strukturu slovenských měst. Zpočátku většina migrantů, hledajících za oceánem dočasně výdělek, pocházela z řad venkovské a městské chudiny. Využívali
proto pro bydlení tzv. burdový systém (boarding houses) hromadného ubytování v rodinách slovenských usedlíků. Brzy se však vdané ženy rozhodly své manžely následovat, upevnit rodinný
život a v USA se usadit trvale. Stejný úmysl měly i svobodné mladé ženy, které doma nenalezly životního partnera. Ženy pocházely z různých sociálních poměrů, od manželek evangelických
pastorů, podnikatelů, obchodníků až k ženám horníků, slévačů a pomocných dělníků z nejnižších sociálních vrstev.
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Autorce se podařilo prokázat, že příchod žen do USA podnítil vznik ženských spolků. Věnovala zvláštní pozornost činnosti První ženské katolické jednoty, působící v Clevelandu od roku
1892, a zejména pak aktivitám spolku Živena, založeného v New Yorku v červenci 1891. Tento
ženský spolek ovlivnil a konkrétně podporoval slovenskou Živenu i tehdejší slovenský národní
život v Uhrách. Na humanitární a kulturní činnost se zaměřily spolky Pennsylvánská řeckokatolická ženská jednota a Evangelická jednota. Vznikaly i ženské obdoby mužských sportovních
spolků apod. Součástí systematického výzkumu Marty Dobrotkové byla i činnost slovenských
ženských řádů a kongregací v USA. Na vzdělání mládeže v národním a náboženském duchu se
orientovala Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, která se podílela na zřízení vyšší dívčí školy v Danville v Pennsylvánii.
Při orientaci ženských spolků na prohloubení slovenského národního vědomí spolupracovali
vlastenci Peter Víťazoslav Rovnianek a Štefan Fordek. Do širšího kontextu spolkového života
slovenských žen v USA zařadila Marta Dobrotková i životní osudy Pauly Novomeské, jejíž jméno od roku 1924 nese fond na podporu osiřelých dětí amerických Slováků. Také aktivity dalších
osobností Márie Kmeťové-Rumanové, Márie Wolárikové- Bradáčové a Františky Jakabčinové se
zaměřily nejen na sociální a výchovnou činnost, ale i na propagaci slovenské vlasti v USA.
Stranou pozornosti Marty Dobrotkové nezůstaly ani aktivity slovenských žen v USA při podpoře zahraničního i domácího odboje v boji za sebeurčení slovenského národa a za vznik samostatného Československého státu. Konkrétní zásluhy patří organizacím Slovenské priadky a Slovenské včielky i slovenské odbočce Amerického Červeného kříže v Chicagu.
Podnětná publikace Marty Dobrotkové je konkrétním přínosem k dějinám zahraničních Slováků nejen aktuální generovou orientací, ale i postižením tradic veřejně prospěšných aktivit
a tvůrčí organizátorské práce žen při zapojení do veřejného života a podílu na širší společenské
angažovanosti. Ženám patří zásluha o zachování kontinuity národního vědomí a vazeb s národní tradicí a přítomností. Kniha je vhodně doplněna dobovými fotografiemi, rejstříky zeměpisných názvů, osob a institucí. Mnohostranné využití odborníky a studenty i zájem veřejnosti
doma i v zahraniční umožňuje vydání v angličtině.
Marie Marečková

ZUBOV, Andrej Borisovič (ed.): Istorija Rossii. XX vek 1894–1939. Moskva: Izdatělstvo
AST-Izdatělstvo Astrel, 2010. 1023 s.
S velkým ohlasem se setkalo i v naší zemi vydání dvoudílných dějin Ruska ve 20. století,
prvního opusu usilujícího o objektivní prezentaci moderní historie euroasijské velmoci, která po
desetiletí určovala i směřování dalších států. V naší anotaci si povšimneme obsahu prvního dílu,
který zahrnuje období let 1894–1939, tj. od nastoupení Mikuláše II. do počátku druhé světové
války. Zodpovědným redaktorem díla je profesor Moskevského státního ústavu mezinárodních
vztahů (MGIMO) ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Andrej Borisovič Zubov, a to
za autorské účasti 43 historiků, od profesorů po aspiranty, ovšem bez uvedení jejich konkrétního
podílu na jednotlivých kapitolách.
První díl je uveden vstupem „Jak Rusko směřovalo k 20. století“, kde je podán stručný přehled starších ruských dějin. Vlastní první díl má tři části, zabývající se vládou Mikuláše II.
(1894–1917), revolucí 1917–1922 a nastolením komunistického režimu 1923–1939. Každá část
se dělí na kapitoly a podkapitoly, kterých je celkem 184.
Autoři verbálně odmítají teze sovětské marxistické historiografie, nicméně některé z nich
recyklují. Pochybovat lze např. o tvrzení, že „nebývalý průmyslový rozvoj 90. let 19. století umo-

184

ANOTACE

žnil Rusku spolu [!] s USA, Anglií, Německem a Francií vstoupit mezi velké průmyslové státy
světa“.
Poprvé se ruskému čtenáři dostává do rukou relativně objektivní hodnocení role československých legií. Pozornost je věnována činností Radoly Gajdy, tvrdí se, že po roce 1935 se spojil s komunisty, zvláště s Klementem Gottwaldem (!). V době války prý podporoval sovětskou
rozvědku. Generál Sergej Vojcechovskij je označen za člena ilegální protinacistické československé vlády, a to jako ministr vojenství.
Znalost českých dějin není silnou stránkou autorů. Uvádí např., že mnichovská konference
rozhodla o odstoupení, kromě sudetského pohraničí, také „některých východních okresů Československa Polsku a Maďarsku“.
Nehledě na tyto dílčí připomínky přestavuje tento díl, stejně jako i další, podstatný krok
vpřed směrem k pravdivému obrazu Ruska první poloviny 20. století.
Jaroslav Vaculík

SZYMCZAK, Damian: Między Habsburgami i Hohenzollernami. Kraków: AVALON, 2009.
424 s.
Německo-rakousko-uherská rivalita za první světové války a budování polského státu jsou
předmětem zájmu mladého poznaňského historika Damiana Szymczaka. Kniha je pokusem
ukázat v novém světle vztahy Německa a Rakouska-Uherska v době Velké války a také snahy
o budování polského státu v předvečer získání nezávislosti. Autor analyzuje politiku habsburské
monarchie a Říše v polské otázce v letech 1914–1918 a vytyčuje tezi, že pro ni byly charakteristické nejen spolupráce a kooperace, ale také rivalita. Vyplývalo to z rozdílných pohledů Centrálních mocností na budoucnost Kongresovky, kterou ztratilo carské Rusko. Spor o Kongresové
království se ukázal jako výhodný pro polské politiky, usilující o obnovu samostatnosti. Ještě
v průběhu války se jim podařilo vybudovat základy polské státnosti. Mohli počítat nejen s válkou mezi Dohodou a Centrálními mocnostmi, ale i s rozpory mezi Berlínem a Vídní.
Kniha ukazuje v novém světle vztahy mezi Německem a Rakouskem-Uherskem, a to na
základě studia archivních materiálů polské a německé provenience, publikovaných pramenů,
publicistiky, vzpomínek pamětníků, dobového tisku i dosavadní odborné literatury, včetně české
(Jan Županič, Jiří Kořalka). Autor zdůrazňuje, že s ohledem na jinou perspektivu kladl větší
důraz na polské prameny.
Szymczakova monografie je přepracovanou verzí jeho doktorské práce, obhájené v roce
2006. Kromě úvodu a závěru ji tvoří sedm kapitol (kniha ovšem nemá obsah). Materiál je seřazen chronologicky, což nejlépe ukazuje proces narůstání německo-rakouského sporu na pozadí
politických a vojenských událostí světové války.
Jaroslav Vaculík

JARNECKI, Michał: Irredenta ukraińska w relacjach polsko-czechosłowackich w latach
1918–1939. Kalisz – Poznań: Kaliszskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – Uniwersytet im.
A. Mickiewicza, 2009. 301 s.
Anotovaná práce, která se zabývá místem ukrajinské iredenty v polsko-československých
vztazích meziválečného období, je na základě chronologicko-problémového principu rozdělena,
kromě úvodu a závěru, do pěti kapitol. Je opřena o rozsáhlé studium archivního materiálů pol-
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ské, německé, české, ukrajinské a slovenské provenience, publikované prameny, dobový tisk,
paměti a odbornou literaturu. Na českého čtenáře působí rušivě neopravené překlepy v názvech
prakticky všech českých titulů. Práce je vhodně doplněna seznamem zkratek, jmenným rejstříkem a padesáti dobovými fotografiemi, nicméně knihařská práce byla odbyta, po přečtení zůstalo z knihy jen „salátové vydání“.
Jarniecki dává ukrajinskou otázku do souvislosti s polsko-československou rivalitou nejen
o Těšínsko, ale o vedoucí postavení ve středoevropském prostoru. Polsko obviňovalo ČSR, že
svou podporou ukrajinské emigrace z Podněpří a zvláště Haliče se snaží podporovat protipolskou iredentu. Autor klade velký důraz na zprávy polských diplomatů a příslušníků rozvědky,
stejně jako na zdroje ukrajinské provenience.
Přes svou dobrou znalost reálií se někdy dostává do rozporu se skutečností. Tak ing. Jaromír
Nečas nebyl činitelem strany národněsocialistické, ale sociálnědemokratické. V lednu 1922
nerozmlouval v Moskvě viceministr zahraničí dr. Václav Girsa, ale předseda československé
obchodní mise Josef Girsa. Henryk Józewski nebyl vojvodou poleským (s. 123), ale volyňským.
Karel Kadlec nebyl „nějaký profesor“, ale vzácně jazykově nadaný badatel dějin slovanského
práva na Karlově univerzitě, který skutečně krátce po připojení Podkarpatské Rusi k ČSR prohlásil, že „jsme jen přechovavateli cizího depozita, které někdy budeme musit vydati“. Podkarpatská Rus byla po získání autonomie přejmenována na Karpatskou Ukrajinu, nikoli na „Zakarpatskou Ukrajinu“, což je až poválečný název po připojení k SSSR.
Jaroslav Vaculík

CAT-MACKIEWICZ, Stanisław: Polityka Becka. Kraków: Universitas, 2009. 197 s.
Péčí Společnosti autorů a vydavatelů vědeckých prací Universitas v Krakově vyšel reprint
knihy, která byla publikována v roce 1964 v Paříži. Stanisław Mackiewicz (1896–1966), pseudonym „Cat“, byl vzděláním právník, působil jako politik, spisovatel a publicista. Založil a redigoval konzervativní deník Słowo, který vycházel ve Vilně. Jako stoupenec Józefa Piłsudského
byl v letech 1928–1935 poslancem za Bezpartijní blok spolupráce s vládou (BBWR). Po smrti
Piłsudského byl v opozici vůči posledním sanačním vládám a v březnu 1939 byl uvězněn ve
známé věznici v Bereze Kartuské za kritiku nepřipravenosti země na válku. Po napadení Polska
odešel do emigrace, kde byl politickým odpůrcem premiéra genenerála Władysława Sikorského
kvůli jeho dohodě se SSSR z července 1941, stejně jako premiéra Stanisława Mikołajczyka.
Sám byl v letech 1954–1955 emigračním premiérem, stýkal se se slovenskou i ruskou emigrací. Zároveň byl v kontaktu s polskou státní bezpečností, což vyústilo v roce 1956 v jeho návrat
do Polska.
Jednou z jeho početných polemických publikací s politickou, historicko-politickou a literární tematikou je také anotovaná kniha, zahrnující autorovy komentáře k polské a evropské politice od poloviny dvacátých let do konce třicátých let 20. století. Protože polská cenzura její
vydání nepovolila, vyšla v pařížském Instytutu Literackim.
V naší anotaci si povšimneme zvláště období, kdy Józef Beck převzal přímou zodpovědnost
za řízení polské zahraniční politiky, tj. po smrti Józefa Piłsudského v roce 1935, který dle Mackiewicze stanovil následující směrnice: 1) Nejdůležitějším problémem polské politiky jsou vztahy se sousedy. 2) Politika musí odpovídat reálným možnostem. 3) Realizovat politiku tak, aby
Polsko vstoupilo do blížící se války pokud možno jako poslední. Ministr zahraničí Józef Beck
se těmito direktivami ovšem neřídil, stejně jako „abnormálně omezení“ generální inspektor
armády Edward Rydz-Śmigly či prezident Ignacy Mościcki.
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Beck neskrýval své antipatie vůči Francii, ale podle Mackiewicze polský ministr zahraničí
nemůže mít antipatie ani k Francii, ani k jakékoli jiné zemi. Neměl rád nejen Francii, ale ani
ČSR, zatímco v Anglii viděl francouzského konkurenta a z toho vyplývaly jeho sympatie k této
zemi. Německé straně poskytoval různé služby, např. ve věci Habeše či ČSR, ale nezískal za ně
žádný ekvivalent. Beckova diplomacie se obávala, že návrat Ruska do evropské hry by zmenšil
roli Polska, které chtělo být vůdcem všech států sousedících s Ruskem, čemuž překážela ČSR.
K Benešovi, který byl „praktický, opatrný a úslužný“, se Beck choval stejně nepřátelsky a podezřívavě jako k Francii. Podle Mackiewicze Beneš viděl v Rusku bohatého strýčka, který přijde
a omezí požadavky polského bratříčka.
In margine Hitlerovy porady 5. listopadu 1937 zaznamenané podplukovníkem Hossbachem
uvádí Mackiewicz názor říšského kancléře, že ani Anglie, ani Francie nebudou bránit Rakousko
ani Československo. Pokud šlo o ČSR, totéž se týkalo i Itálie. Z toho autor dedukoval, že v roce
1937 Hitler neplánoval útok na Polsko.
V souvislosti s anšlusem Rakouska Mackiewicz uvádí, že Schuschnigg se snažil o sblížení
s „Čechami“, ale podle německo-rakouské dohody z roku 1936 bylo Rakousko druhým německým státem. Beneš prý sděloval Francouzům, že pokud připustí anšlus, pak se „Čechy“ budou
muset dohodnout s Německem. Ale podle francouzského ministra Y. Delbose anšlus bezpečnost
„Čech“ neohrožoval. Naproti tomu Beck byl přesvědčen nejen o konci Rakouska, ale i ČSR,
a proto odmítal francouzské návrhy na dohodu Polska s „Čechami“. V případě útoku Německa
na ČSR, Polsko mělo být neutrální. Beck neviděl v anšlusu nebezpečí pro Polsko, neboť měl
odvrátit německé nebezpečí od koridoru.
V další kapitole Mackiewicz uvádí, že po anšlusu se rychlým tempem vyvíjela německá protičeská akce. Hitler začal podporovat požadavky Becka a Maďarů na „české“ území. K otázce
Těšínského Slezska uvádí, že byl převážně polský, ale klade otázku, zda v tomto případě bylo
nutné kalkulovat s válkou, se kterou se nemá nikdy riskovat. Ministr, který se rozhoduje pro válku, musí mít jistotu, že ji vyhraje, jinak je zločincem. Mackiewicz přiznává, že Polsko nepřijalo „české“ návrhy obsažené v dopisu prezidenta Beneše a cíleně směřovalo k zostření situace.
Anglie k válce nebyla připravena, „své ústupky zaplatila prestiží a […] českými zájmy“. Necelý
rok poté Beck překročil rumunské hranice jako utečenec.
Podle Mackiewicze polský nátlak na bezbranné Československo měl charakter povýšenectví. V době sudetské krize si Anglie uvědomovala, že připojení Sudet a vojenské paralyzování
„Čech“ je útokem na Anglii i Francii. Ale Beck tomu nerozuměl, anebo se tak tvářil. „Chudák“
Rydz-Śmigly tomu určitě nerozuměl, neboť pravil, že „nejdeme proti Francii, pouze proti
Čechům“. Poctivý maršálek nechápal, že útok na „Čechy“ je útokem na Francii: „Nešťastné
národy, které si vybírají za vůdce rytíře tohoto typu,“ dodává autor. Podle Mackiewiczova soudu v době mnichovské krize celá Evropa a Amerika byly přesvědčeny, že Beck vystupuje jak
agent hitlerovské politiky. Ačkoliv politika Becka ohromně Hitlerovi v této době pomohla, žádnou dohodu s Německem neměl, ale všem se zdálo, že ji má. Byl to výsledek jeho nediplomatického vystupování. Během české krize Beck vystupoval jako spojenec Hitlera, čímž získal
v celé Evropě tu nejhorší reputaci. Neměl se podílet na české tragédii, na vytváření zázemí pro
budoucí německou válku se Západem.
Beck diktoval nešťastnému Československu své brutální požadavky a i Joachim von Ribbentrop byl stoupencem podobných metod, čímž se odlišoval od svého předchůdce Konstantina
von Neuratha. Ribbentrop byl stejně jako Beck parvenu v diplomacii a člověk, který vedl svůj
národ do války a katastrofy.
Podle Mackiewicze zvětšení Polska o Těšínské Slezsko znamenalo ve skutečnosti velké oslabení státu. Beck si nepamatoval nic z toho, co ho učil Piłsudski. Místo toho plánoval společnou
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hranici s Maďarskem, která měla být „obrannou hradbou proti Německu“. Mnohem silnější
hradbou by ale, podle autora, byla anglo-francouzská spolupráce opřená o Společnost národů
a o „Čechy“. Ale Beck se v době anšlusu a české krize brutálně postavil proti této spolupráci.
Autor uvádí, že jedním z nejtragičtějších dat v historii Polska bylo udělení anglických garancí, které ve skutečnosti Angličané neměli v úmyslu dodržet ani ve chvíli jejich podpisu, ani
nikdy později. V roce 1934 se polská politika opírala o pakty o neútočení s Ruskem a Německem, přičemž v roce 1939 existovala velká disproporce vojenských sil Polska jak vůči Německu, tak i Rusku. V době české krize Beck svou agresivitou proti Čechům provokoval Rusko,
Francii i Anglii. Po likvidaci ČSR 15. března 1939 se Polsko stalo objektem nátlaku ze strany
Hitlera a Beck stál před bankrotem své politiky. Ještě 21. března 1939 odmítl memorandum
navrhující dohodu Anglie, Francie, Ruska a Polska proti hitlerovskému nebezpečí. Mackiewicz
se ptá: „Proč? Proč, proboha! Což Beck chce pochodovat s Hitlerem do Ruska?“
Podle autora Hitler zlikvidoval Rakousko a „Čechy“ proto, aby v době války se Západem ho
nikdo nenapadl z týlu. Likvidace ČSR byla první Hitlerovou bitvou ve válce proti Anglii a Francii. Anglie ČSR nebránila, neměla žádné vojenské síly, žádné strategicko-taktické možnosti, aby
ji bránila. Také Beck měl vědět, že Anglie nemá žádné cesty, kterými by mohla poskytnout Polsku pomoc, neměla ani žádné prostředky, které by mohla poskytnout, kromě peněz, které ale dát
nechtěla. Ještě v únoru 1939 polský vyslanec v Praze Kazimierz Papée ujišťoval, že Hitler nemá
žádné agresivní plány.
Kniha dobře informovaného autora dává možnost nahlédnout do zákulisí polské i světové
politiky v předvečer druhé světové války. Poukazuje na slabiny Beckovy politiky rovnováhy
mezi dvěma agresivními velmocemi a jeho snahy jednat s Francií jako rovný s rovným, což
nakonec vedlo k zániku státu v jeho dosavadní geografické, politické, hospodářské a sociální
podobě. Je proto překvapující, že ještě dnes někteří polští historici jeho politiku obhajují.
Jaroslav Vaculík

RYCHLÍKOVÁ, Magdalena: Životní anabáze jednoho krajana. Ludvik Feigl – Čech známý
neznámý. Praha: Národní muzeum, 2011. 117 s.
Monografie vědecké pracovnice Náprstkova muzea Národního muzea v Praze přibližuje
českému čtenáři osobnost Ludvika Feigla, jehož organizační a sběratelská činnost je spjata
s Haličí a především Českou besedou ve Lvově. Kniha vznikla v rámci projektu Národního
muzea Osobnosti české vědy a kultury za podpory Ministerstva kultury České republiky. Text je
vhodně doplněn 45 mapovými a obrazovými přílohami, včetně rodokmenu Ludvika Feigla
a jeho manželky.
Autorka se opřela o archivní materiály uložené v krajanském archivu knihovny Náprstkova
muzea, národopisném oddělení Historického muzea Národního muzea, archivu Národního
muzea, Literárním archivu Památníku národního písemnictví, archivu Ministerstva zahraničních
věcí ČR a dalších institucích. Využila také dobový tisk, zejména časopis Naše zahraničí a dobovou i soudobou odbornou literaturu. Cenné poznatky ji poskytla Feiglova kniha Sto let českého
života ve Lvově, jejíž dva díly vyšly v letech 1924 a 1925.
Publikace je rozdělena, kromě předmluvy a závěru, do sedmi kapitol. Za zvláště přínosné
považuji shrnutí dosavadního studia krajanství ve třetí kapitole a metodologické úvahy v páté
části knihy. Dobové poměry v Haliči na přelomu 19. a 20. století vhodně přibližuje šestá kapitola. Těžištěm je sedmá část, věnovaná životu a dílu Ludvika Feigla, pocházejícího z jihočeského Tábora. Narodil se roku 1861 v rodině židovského nájemce statků. Po absolvování vídeňské
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obchodní akademie a výkonu vojenské služby odjel jako obchodní zástupce do Lvova, pátého
největšího města monarchie. Zde se seznámil mj. s Františkem Řehořem, který dokumentoval
život ukrajinského etnika ve východní Haliči. Také Feigl se od příchodu do této předlitavské provincie věnoval maloruské etnografii. V Národopisném muzeu ve Varšavě bylo uloženo přes 12
tisíc předmětů, které Feigl v Haliči získal.
Feigl se staral také o český společenský život ve Lvově, který se soustřeďoval v České besedě a TJ Sokol. K 25. výročí vzniku Sokola ve Lvově v roce 1892 uvítal také výpravu 150 sokolů z Čech a Moravy. Jako jednatel České besedy vedl zápisy ze schůzí, které se později staly
podkladem pro jeho knihu o zdejší české menšině.
Po vypuknutí první světové války uprchl před ruskou okupací do Prahy. Ještě před skončením války byl opět ve Lvově, kde vypukl urputný zápas o město mezi Poláky a Ukrajinci. Za
této situace zdejších asi 800 Čechů usilovalo o reemigraci do nově vzniklé ČSR. Jako stoupenec
česko-polského porozumění se snažil o zmírnění vzájemných rozporů, které vznikly v důsledku
sporu o Těšínsko, Oravu a Spiš. V předvečer druhé světové války se vrátil na jaře 1938 do Prahy, kde zemřel v roce 1942, což jej uchránilo před deportací do Terezína. Jeho syn Pavel zahynul jako oběť holocaustu, dcera Hedvika byla do konce války v Terezíně.
Anotovaná publikace přibližuje nejen osudy jednoho známého neznámého a působení krajanů v Haliči, ale je také příspěvkem k našemu poznání nelehkého osudu lidí žijících ve středoevropském prostoru za první a druhé světové války.
Jaroslav Vaculík

LAKOSIL, Jan – SVOBODA, Tomáš – ČERMÁK Ladislav: Souboj bez vítěze. Praha: Mladá
fronta, 2010. 309 s.
O důsledcích „mnichovského diktátu“ a následné situaci v pohraničních oblastech českých
zemí bylo napsáno velké množství publikací a článků. Kniha Souboj bez vítěze, s podtitulem
Německé přípravy na dobývání čs. lehkého opevnění v roce 1938, však přináší mnoho dosud
nepublikovaných informací a především unikátní obrazovéhý materiál. Byl to právě systém
lehkého opevnění, který měl významným způsobem zpomalit případný postup německých
vojsk do vnitrozemí ČSR. Kniha nás informuje o obrovské snaze připravit se na útok na české
straně, ale také o stejně důkladné přípravě německých vojáků na dobývání opevnění.
Kolektiv autorů prezentuje vlastní badatelské průzkumy v terénu, dosud nezveřejněné
archivní dokumenty vrchního velení německé pozemní armády a také výpovědi přímých účastníků na straně německé armády.
V úvodních kapitolách je popsána špionážní činnost německých zpravodajců spolupracujících
s německým obyvatelstvem pohraničí. Podrobná hlášení, kresby opevnění či fotografický materiál
jimi pořízený dokazují, že československá kontrašpionáž nedokázala účinně odhalovat tyto akce.
Díky takto získaným poznatkům mohla německá armáda nacvičovat různé způsoby útoků
proti opevnění. Druhá kapitola přináší informace o stavbě „maket“ typologicky podobných
bunkrů v německých výcvikových prostorech a následném nácviku dobývání těchto objektů.
Zcela nový pohled na obsazování postoupených území přináší publikace formou ukázek
z německého dobového tisku a především z autentických výpovědí německých vojáků, kteří se
akcí účastnili. Z jejich postřehů je možné vytvořit si představu o chování většiny sudetoněmeckých obyvatel, kteří německá vojska vítali jako osvoboditele.
Dosud nepublikované fotografie a informace nalezneme v části knihy věnované výsadkové
operaci „Bruntál“. Původně plánovaná výsadková operace se po odstoupení pohraničí mění
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v pouze cvičnou, při níž nakonec „nevyskočil“ jediný parašutista. Zkušenosti z této akce pomohly německému velení v plánování nových výsadkových operací, jako byl například útok na belgickou tvrz Eben-Emael.
Vyčerpávajícím způsobem jsou v poslední podkapitole knihy zmapovány zkoušky německých zbraní a různých metod dobývání všech typů pevností lehkého opevnění v obsazených
oblastech. Přestože se v zabraném pohraničí nacházela většina pevností a pevnůstek, ve zbytku
Československa bylo stále více než 2000 objektů, které představovaly potencionální nebezpečí.
V německých archivech se autorům podařilo nalézt velké množství fotografií a zpráv o účincích
různých typů zbraní zkoušených při postřelování objektů. Získané zkušenosti byly dokonale
využity v tažení na západ a při vývoji nových účinnějších protipevnostních zbraní.
Představená kniha přináší informace o přípravách dvou států na souboj, který se nakonec
nekonal. Nemůžeme tedy, jak již z názvu knihy vyplývá, jasně stanovit vítěze. Mír, který měl po
odstoupení pohraničních oblastí tehdejšího Československa Německu následovat, měl pouze
krátké trvání. Kniha svým pojetím přispívá k zamyšlení nad tím, zda „jsme se měli bránit“, či
nikoliv. Na tuto odpověď si však musí každý čtenář odpovědět sám.
Lukáš Kratochvíl

ROKOSKÝ, Jaroslav: Rudolf Beran a jeho doba. Vzestup a pád agrární strany. Praha:
Ústav pro studium totalitních režimů – Vyšehrad, 2011. 912 s.
Jak napovídá samotný název této neobyčejně rozsáhlé biografie, úmyslem autora bylo nejen
podrobně popsat jednu z nejtragičtějších postav našich novodobých dějin, prvorepublikového
předsedy agrární strany a také premiéra pomnichovské vlády i krátkodobého předsedy první protektorátní vlády Rudolfa Berana, nýbrž také zmapovat osudy této strany včetně zachycení
proměn české společnosti v těchto složitých letech. Jeho životní příběh byl již od dob před první světovou válkou doslova „pupeční šňůrou“ svázán s agrárním politickým hnutím.
Autor musel překonávat jistou absenci odborné literatury k tématu, a to zejména od počátku
třicátých let. Do ještě složitější situace se dostal v případě dochované pramenné základny.
Archivní materiály jsou velmi sporé, přičemž jejich vypovídací hodnota je různorodá; stačí připomenout, že se prakticky nedochoval archiv agrární strany. Většina písemností strany byla
likvidována, přičemž je třeba připomenout, že samotní agrárníci se příliš nevěnovali této činnosti, takže pokud nějaký písemný materiál existuje, je jednak torzovitý a jednak je rozptýlený
v různých pozůstalostech. Dochovaly se jen programy strany, její stanovy, sjezdové protokoly,
zprávy o činnosti a k dispozici je přirozeně dobová publicistika, včetně periodického tisku centrální i regionální povahy.
Monografie sleduje počátky agrárního hnutí, zejména (až mikroskopicky detailně) analyzuje politiku této strany v letech první republiky, kdy agrárníci získali rozhodující vliv na politické
dění ve státě. S jejich růstem je spojena i Beranova politická kariéra, navazující na předchozí léta
„šéfování neformálního otce“ agrárníků – Antonína Švehly. Sedm rozsáhlých kapitol kopíruje
proměny české státnosti v první polovině minulého století, kterou lze ve stručnosti označit jako
cestu od parlamentní demokracie k totalitním režimům. Právě Rudolf Beran může svými životními osudy posloužit k dokumentování této doby.
Agrární strana, coby hlavní státotvorná síla předmnichovské republiky, zažila období
„Olympu“, po němž následoval pád do politického „propadliště“. Právě s těmito peripetiemi je
těsně svázáno Beranovo žití. Po dramatických událostech roku 1938, rozpadu republiky a zřízení protektorátu bylo agrárníkům souzeno převzít nakrátko nejvyšší míru odpovědnosti za osud
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národa. Na konci tohoto „tunelu“ byla dlouhá léta Beranova věznění, a to nejdříve v nacistických a posléze i poválečných československých žalářích. Jeho jméno nemá v české historiografii dobrý zvuk. Všeobecně je vnímán jako politik, který občanskou stranu politického středu ve
třicátých letech převedl na pravicové pozice. Beranovo jméno bývá spojováno s pozicí sympatizanta henleinovského hnutí a zastánce politiky appeasementu vůči hitlerovskému Německu.
V této souvislosti bývá Rudolf Beran představován jako politik, který odmítal dosavadní kurs
československé zahraniční politiky, zosobňovaný Edvardem Benešem. Jako doklad pro toto tvrzení může posloužit jeho činnost po Mnichovu, kdy se konečně dočkal nejvyššího postu v horních patrech politiky: stal se nejvyšším představitelem exekutivní moci skomírajícího státu, který jeho předchůdci pomáhali budovat. Odtud následoval jen krůček ke kolaboraci, za kterou byl
po válce odsouzen. Jaroslav Rokoský detailně sleduje i toto období Beranova života; čtenář je
vtažen do dramatu pro něj nejsložitějšího a také nejdramatičtějšího. Takový nepříliš lichotivý
obraz tohoto politika prakticky přetrvával v mírných obměnách až do roku 1989. Poté byl poněkud zmírněn, avšak jisté stereotypy pohledu na Berana i na agrární stranu přetrvávají dodnes.
Proto je třeba uvítat Rokoského práci, která vedle podrobné analýzy osobnosti Rudolfa Berana detailně přibližuje obraz samotné agrární strany a nastoluje mnohé další otázky, jako například: Do jaké míry podaný obraz odpovídá skutečnosti, co zůstalo zamlčeno, jaká vlastně byla
doba, v níž Beran žil, jak tuto dobu mohl ovlivňovat, byl skutečně zrádcem a kolaborantem?
Nezbývá než se pokoušet o těchto otázkách přemýšlet a na tyto otázky hledat odpověď. Dějiny
agrární strany jsou už dnes uzavřenou historií, stejně jako je minulostí i doba Rudolfa Berana.
František Čapka

NENUTIL, Jiří et al.: Druhá světová válka – případ Tachovsko. Plzeň: Vydavatelství
Západočeské univerzity v Plzni, 2010. 255 s.
Text publikace se soustřeďuje zejména na podání obrazu období od jara 1938 do podzimu
1946 v západočeském regionu Tachovska, kdy zde vrcholilo vysídlení obyvatel německé národnosti v obnoveném československému státu. Přirozeně tyto dané „mantinely“ nejsou něčím
závazným, na mnoha místech dochází k jejich překročení, což lze jen uvítat, zejména v podání
obrazu současných vztahů a výhledu do budoucnosti.
Komplexní zpracování této velmi citlivé, stále živé a pulzující problematiky kladlo na všechny autory nemalé nároky už od studia heuristiky, až po samotné ztvárnění do předložené podoby.
Autoři se mohli opírat o bohatou a mnohdy až snad vyčerpávající literaturu širšího celonárodního
pojetí. Přistupovali k ní z vlastního kritického postoje, takže mnohá hodnocení (a snad i klišé)
dostala jiný obsah. Základ sborníku tvoří „Historické statě“ (s. 13–156), které na sebe vzájemně
koncepčně navazují, a vytvářejí tak přehledně členěnou práci. Atmosféra toho kterého úseku sledovaných vzájemných česko-německých vztahů emotivně působí na čtenáře, přitom však se snaží o objektivizaci procesu, který v podmínkách regionu dostává podobu, jež přemísťuje nedávnou
historii „konfliktního společenství“ do současné žádoucí nové éry, tj. od stavu „horké války“, přes
„studenou válku“ a „studený mír“ s asymetričností v česko-německých vztazích až k potřebnému
„soužití“. Studie netrpí krajními vyhrocenými pohledy, s nimiž jsme se setkávali a bohužel dosud
setkáváme v mnohé historické produkci (i u českých autorů). Pohled autorů sborníku je naopak
vyvážený, neprovokující, hledající cestičky k usmíření. „Duch“ těchto přístupů je zde nesen
v zásadní rovině – nacismus (přijímaný i značnou částí německých spoluobčanů v českých
zemích) znamenal nejvyšší myslitelné ohrožení ne pouze svobody, ale samotných základů naší
civilizace. Boj s ním byl bojem o život, byl bojem o samotnou existenci.
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Každá zařazená studie má své plnohodnotné opodstatnění, byť odkrývá rozličné problémy,
které však mají společného jmenovatele. Konkrétní svědectví jsou naplněna dynamickou vypovídací hodnotou, přičemž jsou zasazena do širších celonárodních (nebo dokonce celoevropských) kontextů a souvislostí. Na mnoha místech jsou tak zaplňována „bílá místa“ z dějin daného mikroregionu. Jednotlivé studie tohoto oddílu mapují stěžejní oblasti, takže vytváří základní
strukturu, na niž mohou navazovat případné další dílčí práce. Pokud se vyskytují detailní rozbory, činí pak text pro širší čtenářskou obec ještě přitažlivějším a preciznějším. V zásadě lze
označit předložené příspěvky za velmi kvalitní a dozajista pečlivě připravené a mnohé z nich
jsou na vynikající úrovni.
Navazující oddíly („Reflexe“ i „Současné vztahy“) nastavenou pomyslnou vysokou laťku
udržely, nebo dokonce ji posunuly ještě výše. Detailními pohledy text obohatily o nová fakta,
zlidštily, a tím ho učinily přitažlivějším. I živé vstupy pamětníků s vypovídací hodnotou činí text
dále živým a dynamickým. Tutéž funkci plní i „Přílohy“, mající převážně dokumentační povahu.
Celého sborníku si lze nejvíce cenit pro jeho ústřední motto: předložit vyvážený pohled na
nedávnou historii vzájemného „stýkání a potýkání“. A to se editoru sborníku dozajista podařilo.
Posuzovaný sborník je nejen významným příspěvkem k regionální tematice citlivého úseku
českých dějin, ale poskytuje možnosti k vytváření širších integrálních vazeb historického výzkumu českých dějin uvedeného období v celé příhraniční oblasti. Historie neskončila. Nesmíme dopustit, aby se události přiblížené v této práci staly předmětem politických a historických
manipulací a účelového překrucování. Nelze připustit přepis historie druhé světové války
a událostí s ní souvisejících, jiné řazení jejích příčin a následků. Minulost nelze oddělit tlustou
čarou od přítomnosti, nelze přistoupit na jakoukoli, sebenevinněji se tvářící revizi evropských
dějin. A v tomto smyslu připravený sborník představuje dílko, které přesahuje rámec sledovaného regionu. Jeho pojetí by mohlo sloužit coby vzor přístupu k vzájemnému česko-německému
porozumění. Historie – ano, ale nesmí se stát překážkou pro budoucnost. Autorům zůstaly
vzdáleny pokusy některých českých intelektuálů o „nápravu minulosti“ cestou, která je
pochvalně přijímána představiteli Svazu vyhnanců, sdružující organizace Němců odsunutých
z východní Evropy (stačí jen připomenout slova šéfky Svazu Eriky Steinbachové na nedávno
konaných Sudetoněmeckých dnech v Augsburku, 23. května 2010). V této souvislosti je třeba
zmínit závěrečnou úvahu J. Nenutila a P. Vaverky, v níž je představeno jakési pomyslné „zastřešení“ celé problematiky. Mohli bychom vyzvednout i některé další zdařilé příspěvky, jako např.
vyznání H. Eibauera, které představuje pomyslnou „tečku“ za tím, čím byly provázeny českoněmecké vztahy, a současně je i výzvou k pokračování nového pojetí. A v tomto smyslu „Tachovští“ nejen hovoří a publikuji, ale i konkrétně jednají; zdařilé je seznámení s činností Centra
Bavaria Bohemia v nedalekém městě Schönsee s jeho bohatými aktivitami v rámci projektu Kultur ohne Grenzen / Kultura bez hranic. Tady již nejde o „světýlko“ na konci tunelu, ale o „světlo“, které může vnést zásadní obrat ve vzájemných vztazích, jež (ať chceme, nebo nechceme) je
zatížené nedávnou minulostí se všemi bolestmi na jedné i na druhé straně hranic.
Rád konstatuji, že se jedná o koncepčně a myšlenkově zdařilou práci. Lze si jen přát, aby
podobných prací vznikalo více. Skupina jeho potenciálních čtenářů nezahrnuje jen omezený
okruh odborníků-historiků, ale nejširší občanskou společnost, a co je zvláště důležité – musí
oslovit v rámci školní výuky dějepisu i mládež, budoucí nositele nových přátelství, nezatížených
minulostí. Právě školní výuka moderních dějin je pod neustálou „palbou“ často i naprosto
nekompetentních kritiků (zejména masmédií), takže práce podobného ražení, které kladou důraz
zejména na emoce a regionalistiku, podněcují v žácích poznávací procesy a dějepisné učivo činí
blízkým a motivujícím.

192

ANOTACE

Bylo by velmi záslužné a potřebné, kdyby svazek nezůstal k dispozici jen v distribuční síti v
sledovaném regionu, ale pronikl i do dalších nabídkových „sfér“ v celostátním měřítku; proto by
nemělo zůstat jen u 1. vydání s nákladem 300 kusů (kniha by například neměla chybět v žádné
škole Tachovska a blízkého okolí). Práce podobného zaměření a přístupu lze jen uvítat, protože
je považuji za odborně fundovaný „most“, mající reálnou šanci oba krajní (dosud ještě existující, mnohdy i převládající) pohledy postupně překonat.
František Čapka

VON ARBURG, Adrian – STANĚK, Tomáš (edd.): Vysídlení Němců a proměny českého
pohraničí 1945–1951. Dokumenty z českých archivů. Díl I. Češi a Němci do roku 1945. Úvod
k edici. Středokluky: Zdeněk Susa, 2010, 373 s.; Díl II/1. Duben–srpen/září 1945. „Divoký
odsun“ a počátky osídlování. Středokluky: Zdeněk Susa, 2011, 955 s.; Díl II/3. Akty
hromadného násilí v roce 1945 a jejich vyšetřování. Středokluky: Zdeněk Susa, 2010, 329 s.
První díl rozsáhlé několikasvazkové edice s názvem Vysídlení Němců a proměny českého
pohraničí 1945–1951 je na rozdíl od následných pěti dílů (o celkem osmi svazcích) specifický
tím, že neobsahuje žádné archivní prameny, ale je souborem textů, které si kladou za cíl přiblížit
historická a metodická východiska související s přípravou a používáním celé edice. V dalších
dílech již bude dominovat dosud nezveřejněný dokumentační materiál získaný dlouholetou
rešerší v 60 českých archivech.
Samotná edice je dílem především specialisty na problematiku česko-německých vztahů,
českého historika Tomáše Staňka, a švýcarského historika, dlouhodobě působícího u nás
a zabývajícího se otázkou osídlení českého pohraničí po roce 1945, Adriana von Arburga. Tematické zaměření edice vyplývá ze snahy co nejprecizněji dokumentovat kauzálně, geograficky
i časově související a prolínající se děje. Základem tohoto záměru editorů bylo propojit dva
vzájemně se podmiňující a podněcující poválečné procesy – útěk, vyhánění a vysídlení Němců
s následným osídlováním, tyto „spojité nádoby“, jež nesporně patřily k nejdůležitějším milníkům novodobých dějin českých zemí. Edice hodlá zpřístupnit veřejnosti nejen velké široké
panorama nových faktů a dobových hodnocení vztahujících se k vysídlení německého obyvatelstva a znovuosídlení pohraničního území, ale současně předkládá dokumentaci zachycující od
základu změněné poměry a další vývoj v Sudetech.
Editoři vedle zpřístupnění archivních dokumentů svou „mravenční“ prací chtějí „vyslat“
nové impulzy a podněty k obohacení a k prohloubení dosavadního poznání dané problematiky
nejen z tradiční strany historiků a jim blízkých oborů, ale i z novějších interdisciplinárních oborů.
Vstupní I. díl obsahuje několik textů, které se vztahují k celé edici a poskytují nejen stěžejní informace o teoretických, metodických a čistě praktických východiscích a postupech dále
uplatňovaných v následných svazcích, ale současně též příslušnou faktografii a relevantní historické kontexty. Po obecném „prologu“ následují dva vnitřně členěné výkladové oddíly věnující
se historickým předpokladům; první z nich („Základní údaje o území, obyvatelstvu a územně
správním členění“) nastiňuje ve třech podkapitolách (s. 28–70) přehled o demografickém
a územněsprávním vývoji v českých zemích od meziválečného období až do poloviny padesátých let 20. století. Druhá úvodní pasáž („Češi a Němci do konce druhé světové války“) představuje příslušníky obou národů ze „světa malých struktur“ do stěžejního hraničního úseku, tedy
do konce druhé světové války (s. 71–217). Na vylíčení jednotlivých etap a zachycení dobově
exponovaných ideových a politických otázek, které zasazují problematiku poválečné populační
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a sídelní politiky v českých zemích do širších souvislostí, se podílelo pět autorů; vedle již zmíněných von Arburga a Staňka také Matěj Spurný, David Kovařík a Pavel Maršálek. Další část
úvodního dílu je pak věnována teoretickému a metodickému zakotvení celého edičního díla.
V celkem čtyřech částech je zde podrobně objasněn aktuální stav bádání o tomto tématu, přičemž pozornost je obrácena i k jeho společenské relevanci; stranou nezůstala charakteristika
pramenné základny a postupu při výběru použitých dokumentů, výklad o edičních zásadách
a o požité terminologii. Ukazuje se, že editoři zvolili velmi precizní a doslova vyčerpávající způsob představení zvoleného tématu, o čemž ještě svědčí i připojená část „Příloha“.
Po úvodním díle představili editoři v následném 1. svazku II. dílu události prvních poválečných měsíců v roce 1945 v pohraničí českých zemí, kdy zde v poměrně krátkém časovém úseku docházelo k zásadním změnám, jež hluboce zasáhly do hospodářského, sociálního, politického i národnostního uspořádání zdejší společnosti. Byla to právě vysoce dynamická doba
uvedených šesti měsíců roku 1945, která zahájila převratnou transformaci stávajících struktur.
Počátky těchto procesů víceméně plynule navazovaly na poměry, jež se měnily již od druhé
republiky a gradovaly za druhé světové války. Právě v přihlédnutí k předchozímu vývoji lze si
vysvětlovat odhodlání většiny českého obyvatelstva a politických elit v poválečné republice
k uskutečňování dalekosáhlých a pronikavých změn.
Než přistoupili oba editoři k představení prvních 403 dokumentů (z celkových více než tří
tisíc), přiblížili naznačené mimořádně důležité poválečné období ve třech základních rovinách (s.
21–213) se všemi základními aktéry. Doslova až „mikroskopicky“ jsou zde představeny všechny
hlavní tendence tohoto relativně krátkého období jarních a letních měsíců roku 1945 s důrazem na
situaci v pohraničních regionech. Právě v nich se tehdy prosazovaly relativně autonomní vývojové
trendy, které po určitou dobu v zásadě blokovaly koordinovanější postup „centra“. Státní moc byla
v pohraničí dočasně oslabena, takže se otevřel prostor pro improvizované aktivity místních autorit, včetně častého svévolného až násilného konání pochybných jednotlivců i celých skupin. Tato
„zdivočelá země“ se mnohde stala volnou arénou pro morálně nespolehlivé až kriminální živly.
To vedlo editory k tomu, že vývoj v prvních poválečných měsících zdokumentovali zvlášť
důkladně. Poměry v konkrétních lokalitách ve srovnání s pozdějšími lety podstatně více ovlivňovaly místní mocenské instituce než centrální úřady. Rozdíly mezi požadovaným a skutečným
stavem, tedy mezi ústředím a praxí „dole“, byly značně markantní. Tato zjevná divergence
v některých oblastech života mnohdy znamenala, že prakticky neexistovala jednotná politika
„z Prahy“. Proto editoři kladli větší důraz na přiblížení materiálů z „terénu“ a neomezovali se
pouze na zveřejnění norem a směrnic celostátního rozměru.
Editoři se v tomto dílčím svazku přednostně soustředili na tři stěžejní tematické celky, které
spolu více či méně bezprostředně souvisely. Byly to především dekrety, vládní nařízení,
vyhlášky a výnosy, které byly schváleny ústředními státními orgány, dále konkrétní formy
a materiály vztahující se k opatřením vůči tzv. nespolehlivému obyvatelstvu (rozmanité restrikce, zatýkání, soustřeďování do táborů a vězeňských zařízení, zavádění pracovní povinnosti,
nucené stěhování apod.) a nakonec dokumenty zachycující průběh opětovného začleňování
pohraničního území do obnovené republiky, tj. jeho vojenské obsazování. Pokud to bylo možné,
snažili se editoři využít také prameny dokumentující poměry, které vznikly v pohraničí bezprostředně po příchodu jednotek osvobozeneckých armád. Zvláštní pozornost byla rovněž věnována osudům lidí, kteří se podle představ tehdejší politické reprezentace měli stát nositeli nového uspořádání života v pohraničí, tj. českých starousedlíků a zejména nových osídlenců z řad
slovanského obyvatelstva (Čechů a Slováků), reemigrantů a repatriantů.
Zveřejněný pramenný materiál pochází z 39 českých archivů, část dokumentů tvoří výňatky
ze soudobých tiskovin (novinových článků nebo publikací vydaných ústředními orgány). Vedle
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toho jsou si editoři vědomi toho, že ještě mnohá nová a zajímavá zjištění může přinést další soustředěné bádání v okresních a městských archivech.
Dílčí svazek (II/1) zachycuje tedy především násilné akty hromadné povahy vůči německému obyvatelstvu v bezprostředně poválečném období, přičemž následně publikovaný 3. svazek
II. dílu na něj volně navazuje samostatným sledováním příslušných „aktivit“. Důvody tohoto
překrývání shrnují editoři do dvou zdůvodnění: jednak konstatují, že úřední vyšetřování provedených excesů probíhalo intenzivněji až v roce 1947 (zčásti také později), a jednak uvádějí, že
represivní opatření uplatňovaná vůči sudetským Němcům lze hodnotit jako typově odlišná. Sledovaný svazek se zaměřuje přednostně na perzekuční zásahy, jejichž primárním záměrem bylo
usmrtit větší počet Němců; z dnešního hlediska se jednalo o kriminální činy spáchané v dané
době mimo dosah působnosti oficiálních soudních orgánů.
Úvodního zamyšlení k tomuto svazku se ujal Tomáš Staněk. Na 23 stranách provedl analýzu
problematiky nucených migrací v českých zemích po skončení druhé světové války, především
vyhnání a vysídlení většiny sudetských Němců, a zákroků proti těmto „státně nespolehlivým“
osobám. Stranou nezůstal ani stručný pohled na českou historiografii, která se touto problematikou zabývala a zabývá; přitom zde byly označeny za velmi přínosné regionální výzkumy,
jejichž výsledky výrazně napomáhají zmapování problematiky v konkrétních podmínkách daného územního útvaru. Za určité manko z pohledu domácí i zahraniční historiografie označil skutečnost, že do této doby nevznikla standardní vědecká edice dokumentů uložených v českých
archivech.
Převážnou část svazku (s. 54–291) pak tvoří oddíl „Dokumenty“, rozdělený na dvě části
– obecné dokumenty a vybrané případy; celkem je zde představeno 95 materiálů archivní povahy. Nemálo násilných aktů se smrtelnými následky, jež jsou zde dokumentovány, mělo specifický kontext, a lze je proto zaznamenat a hodnotit do určité míry jako autonomní události (jsou
přitom používány termíny „ztráty v důsledku vyhnání“ nebo „odsunové ztráty“, německy Vertreibungsverluste, tedy zavádějící označení, jež vyvolávají dojem, že zvýšená úmrtnost německých obyvatel českých zemí po skončení války byla takřka všeobecně spojena s průběhem nucených migrací nebo byla především, či dokonce výlučně jejich přímým důsledkem). I v mnoha
jiných případech se ukázala těsná vazba na události prezentované ve svazku II/1. Zvláštní pozornost si zaslouží závěrečný dokument č. 95 z 27. října 1947, který představuje souhrnnou zprávu
přednosty Zemské úřadovny Státní bezpečnosti v Čechách o výsledcích vyšetřování některých
„revolučních událostí“ uváděných v tzv. Jakschově petici; dokument obsahuje zjištění týkající se
třinácti „kauz“ v internačních táborech.
Představené tři svazky této rozsáhlé edice jsou dozajista dostatečným argumentem pro konstatování „šťastné ruky“ při sestavování tohoto týmu historiků. Nejen badatelům, ale i širší
veřejnosti je tak poprvé od roku 1945 předkládána rozsáhlá edice dokumentů, která umožní dále
mapovat a specifikovat průběh a důsledky tohoto nejrozsáhlejšího a také nejbolestivějšího procesu v historii vzájemného česko-německého soužití.
František Čapka

HANZLÍK, František: Bez milosti a slitování. B. Reicin – fanatik rudého teroru. Brno:
Nakladatelství Ostrov, 2011. 351 s.
V anotované publikaci se nám dostává do rukou rozsáhlá studie, která není určena jen historikům, ale i nejširší veřejnosti, a jak sám autor říká, měla „by být mementem nejen pro dobu současnou, ale hlavně pro budoucnost“. Důvodů k tomuto konstatování je hned několik.
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Františku Hanzlíkovi se podařilo zpracovat doslova „neuvěřitelný příběh“ o životě a působení fanaticky zaníceného člověka, chorobně toužícího po moci, jednajícího coby produkt
poúnorové nemilosrdné doby. Svou práci Hanzlík postavil na rozsáhlé heuristice, jež vzbuzuje
oprávněný respekt, přičemž vycházel ze studia a analýzy tisíců stran různých archivních materiálů domácí provenience uložených ve Vojenském ústředním archivu, v Archivu bezpečnostních složek a v Národním archivu a taktéž v Archivu Čechů a Slováků v americkém Chicagu
a ve Slovenském národním archivu v Bratislavě. Totéž lze konstatovat i o použité odborné literatuře, dobovém tisku a výpovědích pamětníků. Proto můžeme s klidnou tváří prohlásit, že publikace je faktograficky nabitá přebohatým materiálem, detailně představeným v poznámkovém
aparátu. K tomu se pojí velmi čtivé a dynamicky se rozvíjející líčení jednotlivých období Reicinova mnohostranného (jinak poměrně krátkého) života.
Bravurní jsou zejména pasáže sledující Reicinův „rudý“ fanatismus, rozvíjející se od let
v předmnichovské republice až po aktivity v československých vojenských jednotkách v SSSR
za druhé světové války, a zejména pak přibližující jeho poválečnou činnost po jmenování přednostou nově zřízeného oddělení Obranného zpravodajství 1. československého armádního sboru. V čele této zpravodajské instituce (vojenské kontrarozvědky) začala jeho závratná vojenská
kariéra, vrcholící funkcí náměstka ministra národní obrany. Pečlivý čtenář až žasne nad šíří
a hloubkou jeho „aktivit“ spojených s obrovskou ctižádostí, jež se nemohla obejít bez neskutečné bezohlednosti až krutosti, a jednak nad samotnou atmosférou doby, která to umožňovala.
Právě tyto životní osudy Bedřicha Reicina zasadil Hanzlík do širšího rámce politického dění
v Československu, čímž obohatil dosavadní znalosti o poválečném (zejména pak poúnorovém)
dění u nás, protože o těchto rozporuplných osobnostech se novodobá česká historiografie do
roku 1989 povětšinou nezmiňovala; bylo to dáno tím, že se pro svá jistá životní období nehodila do oficiálního výkladu dějin. A k těm patřil i (s podivem) Reicinův závěr života po roce 1951.
Zhruba jen jeden rok trval jeho „pobyt na samotném Olympu“ politické moci (1950–1951),
který si „vysloužil“ poúnorovou činností ve prospěch komunistického režimu, kdy doslova drtil
své zdánlivé i skutečné odpůrce. Odstraňoval z cesty kohokoliv, o němž jen tušil, že by se
v budoucnu mohl stát pro něj nebezpečným sokem. Stal se symbolem nezákonnosti a politických
procesů té doby, přičemž dějinnou ironií se stalo, že nejdříve vystupoval v roli jejich iniciátora
a posléze jako jejich oběť. Touha po stále větší kariéře, po moci, ho přivedla až na dno morálního debaklu, když si ze zákulisí vychutnával pocit „neomezeného“, ovládající své okolí.
František Hanzlík pojal svou práci velmi precizně, se zachováním přísné vědeckosti. Přehledně členěná publikace je v textu doprovázena bohatou obrazovou i textovou dokumentací;
právě textové přílohy mohly projít přísnějším výběrem, jejich zařazení na mnohých místech
působí poněkud rozvláčným až přebytečným dojmem (přitom přehlédnuto zůstalo například
dvojí vyobrazení V. Kopeckého – s. 10 a 43, J. Švermy – s. 9 a 45 nebo J. Fučíka – s. 11 a 27,
stejně jako na s. 10 a 42 je opakováno konstatování, že Reicin byl mnohokrát za předmnichovské republiky „zatčen, vyšetřován a také trestán“). Jinak této solidní a faktograficky bohaté práci
jen stěží možno vytknout nějaký závažnější nedostatek. Je potřeba, aby publikací tohoto druhu
v české historiografii přibývalo.
František Čapka
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ŠUSTR, Jiří (ed.): Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: teorie a výzkum.
Kolín: ARC – Vysoká škola politických a společenských věd, 2010. 136 s.
Fenoménu historického vědomí se doposud věnovaly především historie a filozofie. Představená kolektivní monografie, zpracovaná v rámci řešení projektu GA ČR, se snaží z něj učinit
předmět sociologického zájmu. Hned na úvod jsou uvedeny důvody vedoucí ke zpracování
tématu: reflexe událostí, které ve 20. století přinesly významné politické a sociální změny, transformační procesy ve střední a východní Evropě, evropská integrace, problémy hledání identity,
stav soudobé kultury, diskuse o moderně a postmoderně a v neposlední řadě nová elektronická
média. Řešitelé projektu považovali historické vědomí nejen za soubor znalostí a představ
o minulosti, ale také za vědomí určitých souvislostí mezi minulostí, přítomností a budoucností.
Výzkum si kladl za cíl zachytit vnitřní skladbu historického vědomí, analyzovat struktury,
v jejichž rámci je toto vědomí formováno a reprodukováno, identifikovat faktory, které se na
jeho utváření podílejí.
Projekt se přitom pokusil spojit teoretické bádání s aplikací empirických výzkumných
metod. Výzkum si kladl za cíl sledovat vztah obyvatel České republiky k minulosti a k dějinám
z takové perspektivy, která umožnila zviditelnit problémy, jež ležely mimo oblast empirického
sociologického výzkumu. Ukazuje se, že v současném vědomí většiny lidí převládá akcent na
přítomnost, což „podtrhává“ skutečnost, že dnešní kultura, poučená traumaty 20. století, je charakterizována nedůvěrou k „velkým vyprávěním“ o minulosti i o budoucnosti; přesto je potěšující, že mnoha lidem zájem o historii není zcela cizí, čehož je dokladem jejich orientace na historickou literaturu či historický film.
Přiblížená kolektivní monografie obsahuje devět kapitol teoretické povahy, z nichž mnohé
jsou založeny na poznatcích z empirických výzkumů. Teoretické části publikace jsou z pera historiků a sociologů, kteří se pokoušejí shrnout dosavadní poznání sledované problematiky a zároveň přinést nové, originální myšlenky a podněty z výzkumů prováděných jak v nedávné minulosti, tak také v současnosti. Upozorníme na některé z publikovaných statí.
Zdeněk Beneš se svým příspěvkem pohybuje „mezi dějinami, dějepisectvím a pamětí“. Svět
dnešní historiografie je pro něj nejen neobyčejně bohatý, ale značně si i vnitřně protiřečí. Dnešní
historické vědě chybí ztrátou strategické orientace normativa, tj. většinově uznávaná podoba. Tok
informací je tak objemný, že se stává prakticky nezvladatelným. Zajímavě zní jeho úvahy o popularizaci vědeckého poznání, o vztazích mezi historickými informacemi a historickým faktem. Stranou pozornosti nezůstaly ani otázky vlastního historického myšlení dnešní společnosti. Studie je
nabita i další „historickou energií“, novými a neotřelými podněty tak, jak je u autora zvykem.
Společný nástin teoreticko-sociologického přístupu k otázce historického vědomí přináší
první stať Jiřího Šubrta a Štěpánky Pfeiferové. Jedná se o pokus teoretického rozpracování
a zpřesnění daného tématu, kdy si autoři všímají jednak komponentů utvářejících historické
vědomí, představují jej jako sociální systém a nakonec sledují paralely historického vědomí
a kolektivní paměti. Za cíl si stanovili pokus o konceptualizování dosud jen nesystematicky
zpracované problematiky historického vědomí, především ve vztahu k jedné z jeho komponent
– kolektivní paměti. Přiblížené typy strukturace se podle nich mohou stát nejen předmětem teoretických úvah, ale i cílem empirického sociologického výzkumu, který se pokusí uvedené typy
struktur identifikovat, zviditelnit a analyzovat. V druhém společném navazujícím zamyšlení
přibližují základní poznatky, které přinesla aplikace kvalitativní metodologie, konkrétně metody
focus groups, vhodné pro získání prvotní podoby sledované problematiky, seznamující nás s tím,
jak samotní lidé nahlížejí na určitý problém, jak mu rozumějí, jaký přitom používají slovník
a jaké emocionální naladění v nich vyvolává. Autoři také uvádějí praktické poznatky získané
v rámci tzv. diskusí s respondenty.
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Ze stati Miroslava Hrocha zaujme například konstatování, že minulost ve vědomí současné
společnosti je zastoupena nejen nesmírně obsáhlou množinou znalostí, ale také, ba především,
vágních a mlhavých představ či dojmů. Na závěr této nejrozsáhlejší studie si Hroch klade otázku, zda nestojíme na prahu nové diskuse o „smyslu“, tentokráte však nikoliv o smyslu našich
dějin, nýbrž o smyslu další existence našeho dějepisectví. Neméně inspirativně zní i jeho otázání
se po užitku historického bádání v nejbližší budoucnosti.
Se zajímavými postřehy přichází „tandem“ Karolína Kolesárová a Petr Sak, které posléze
zformulují do otázek: Jak se z vžité každodennosti příslušníků národa stává reflektovaná historie a jaký je vztah mezi reálnými událostmi národa a jejich příslušníků a tím, co se stává historií?
Na závěr lze vyslovit přesvědčení, že bádání zaměřené na otázky historického vědomí se touto publikací zdaleka neuzavírají, nýbrž naopak otevírají svými nadhozenými otázkami prostor
pro další zkoumání.
František Čapka

BENEŠ, Zdeněk – GRACOVÁ, Blažena – PRŮCHA, Jan et al.: Sondy a analýzy. Učebnice
dějepisu – teorie a multikulturní aspekty edukačního média. Praha: Ústav pro informace ve
vzdělávání – Divize nakladatelství Tauris, 2008 [2009]. 85 s.
Anotovaná publikace si bere za cíl přispět ke zkvalitnění edukačních médií, obzvláště se
zaměřuje na učebnice dějepisu a společenských věd. Náš svět je plný neustálých změn, kdy se
vše vyvíjí vlivem politických a hospodářských událostí ve státním i mezinárodním měřítku. Tuto
situaci lze dokladovat i na vývoji učiva, potažmo učebnic samotných. Většina české i zahraniční veřejnosti bere učebnice jako neodmyslitelnou součást výuky a věnuje jim také patřičnou
pozornost. Proto musí být učebnice v centru pozornosti i odborné veřejnosti.
Publikace je rozdělena do dvou hlavních kapitol, které jsou dále děleny ještě na dílčí kapitolky, zaobírající se jednotlivými problémy.
V první hlavní kapitole „Dějepisná učebnice, její teorie a praxe“ se čtenář dozvídá potřebnou
terminologii, aby byl obeznámen se základní definicí učebnic. Dále má možnost nahlédnout do
provedených výzkumů zaměřujících se na moderní chápání učebnic dějepisu. Tato hlavní kapitola se dělí ještě na šest menších podkapitol.
V první podkapitole stručně nazvané „Učebnice dějepisu“ autor upozorňuje na jistá specifika dějepisné učebnice, která je chápana i jako sociálně-kulturní jev a je braná jako součást historické kultury. S ohledem na rozšířenost a zájem veřejnosti můžeme říci, že dějepisné učebnice jsou vlastně nejčtenější historickou literaturou, díky které si laická veřejnost vytváří představu
o historických skutečnostech. Proto je v posledních letech vyvíjen enormní nátlak na zvýšení
kvality tohoto edukačního média.
Druhá podkapitola se zaměřuje na kognitivní dispozice žáků, kteří se z učebnic mají dozvědět potřebné informace. Tato podkapitola upozorňuje na rozpor mezi teorií a praxí. Podle teorie
by měla být učebnice uzpůsobena tak, aby svými parametry korespondovala s kognitivní úrovní žáků příslušného věku. Nicméně v praxi mnoho výzkumů dokazuje, že toto pravidlo často
není dodrženo, což vede k velkým problémům ve vzdělávacím procesu. Zdůrazněna je zde
obzvláště potřeba dalších výzkumů českých učebnic, které by na tento rozpor mezi teorií a praxí více upozornily.
Třetí podkapitola je věnována funkci učebnic ve výuce dějepisu po zavedení RVP. Rok 2007
znamenal pro české školství velké změny, došlo k aplikaci RVP a tvorbě ŠVP, což mělo značný
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vliv nejen na výuku jako takovou, ale také na edukační média, obzvláště učebnice. Na základě
pozměněných a novelizovaných požadavků byly distribuovány nové učebnice nesoucí dovětek
„podporuje RVP“, které měly mít tyto změny již zapracované (různorodost textu, mezipředmětová vazba, průřezová témata). Díky těmto proměnám, obzvláště rozvíjením klíčových kompetencí, došlo ke zvýšení nároků nejen na učitele, ale i na materiály, se kterými pedagog pracuje.
Čtvrtá podkapitola se zaměřuje na používání učebnic dějepisu v praxi. Na základě provedeného průzkumu bylo zjištěno, které učebnice jsou v dějepisném vyučování nejvíce využívány.
Došla k závěru, že většina škol stále používá zastaralé učebnice z řad SPL-Práce. Až jedna třetina škol používá učebnice, které jsou 10 až 15 let staré. Tyto učebnice sice dlouhý čas splňovaly všechny potřebné podmínky, nicméně v dnešní době už neodpovídají po stránce obsahové ani
estetické. Mnoho škol tedy čeká nákup nových publikací.
Pátá podkapitola čtenáře seznamuje s možnostmi didaktických médií. Většina pedagogů
vlastní výuku staví na svém výkladě, ale moderní doba si žádá, aby mluvené slovo pedagoga
bylo doplněno názornými ukázkami. Byla by škoda nevyužít moderní techniky, díky které
žákům lépe přiblížíme probíranou látku (vizuální média, audiovizuální média, orální historie).
Šestá podkapitola celou první část publikace uzavírá objasněním problematiky udělování
schvalovacích doložek v zahraničí s důrazem na kriteria multikulturality a rovných příležitostí.
Podrobně je zde vysvětleno, jak funguje systém schvalování učebnic nejen u našich sousedů, ale
také v Anglii, Irsku, Nizozemí či USA.
Druhá hlavní kapitola řeší téma „Dějepisná učebnice a aktuální témata multikulturality“.
Opět je rozdělena do menších podkapitol a to konkrétně do třech.
V první podkapitole se můžeme seznámit s problematikou genderové vyváženosti v českých
učebnicích dějepisu. Analýza českých učebnic jasně vypovídá o jisté nerovnosti role muže
a ženy. Odhaluje nutnost zařazení „ženské tématiky“ do učebnic dějepisu, aby se podpořila
vážnost a významnost role ženy v historii.
Druhá podkapitola řeší židovskou problematiku v učebnicích dějepisu. Nejprve nastiňuje
historický vývoj a význam Židů v jednotlivých historických epochách a následně vymezuje
důležitá fakta v životě židovské komunity v českých zemích i v zahraničí. Opět je zde zdůrazněna mezipředmětová vazba s občanskou výchovou, která má díky pozitivnímu transferu
usnadňovat pochopení dějepisného učiva.
Poslední podkapitola uzavírá celou publikaci jedním z nejaktuálnějších témat dnešní doby,
týká se romské problematiky v učebnicích dějepisu. Na základě minianalýzy z omezeného vzorku učebnic byl zhodnocen stav zpracování romské tematiky v dějepisných učebnicích. Podobně
jako předcházející kapitola nejdříve probírá problematiku Romů v jednotlivých historických
epochách, následně pak hodnotí momentální stav romské kultury. Dochází k závěru, že se sice
situace romské menšiny zlepšila po stránce materiální, nicméně zároveň došlo k hlubokému
úpadku jejich kultury a duchovního bohatství (zničení vazeb, tradic, morální vakuum).
Závěrem můžeme zhodnotit tuto publikaci jako celek. Osobně ji shledávám za zajímavý
zdroj informací pro odbornou i laickou veřejnost. Může nám být poučením i motivací pro nová
bádání v problematice výzkumu učebnic, protože i dnes jsou mnohé skutečnosti a souvislosti
ještě neobjasněny. Publikace přináší opravdu zajímavé shrnutí aktuální problematiky učebnic
dějepisu.
Jana Doleželová
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D’AGOSTINI, Paolo: Legendární filmy. Praha: Mladá fronta, 2009. 660 s.
Nakladatelství Mladá Fronta vydalo reprezentativní publikaci italského autora Paola
D’Agostiniho. Nejedná se však o nikterak ojedinělý počin. „Legendy“ se totiž objevily na knižním trhu prakticky paralelně s Dějinami filmu 1895–2005 proslulého polského filmového kritika Jerzyho Płaźewského. Anotovaný text se tak řadí k tematicky shodným titulům v posledních
létech nakladatelsky, jak se zdá, relativně oblíbeným.
Publikace mapuje období od počátků němého filmu po současnost, a přestože autor zahrnul
do svého seznamu sto čtyřicet filmů, často se zaštituje poznámkou, že do výběru se nevešla řada
snímků, které by si zmínku nepochybně zasloužily. Úhel pohledu zúžený optikou národních
kinematografií, respektive filmových společností jednoznačně vyznívá ve prospěch amerického
filmového průmyslu, a tedy Hollywoodu (106 filmů). Na druhém místě figuruje italská kinematografie se čtrnácti tituly, bronzovou příčku obsadili Francouzi s osmi filmy, dále zabodovali pětkrát Němci, dvakrát Japonci a Španělé. Do výběru přitom byla zařazena, při zvážení maximálního počtu kritérií, díla sahající od určení pro náročného diváka po vysloveně komerční
produkty. Tím lze logicky odůvodnit přední pozici Hollywoodu v D’Agostiniho textu, protože
v ohledu mezinárodního dosahu americká produkce opravdu nemá konkurenci. V tomto smyslu
lze také pochopit souboj evropské a americké kinematografie jako porážku té evropské a autor
jasně ukazuje, kde probíhá dělicí čára mezi komercí a uměním. Dějiny kinematografie jsou
odvyprávěny klasickým pohledem filmového historika podrobujícího zkoumání jedno velké dílo
za druhým, podobně jako řadu velkých jmen v dějinách filmu. Osu textu tvoří desetileté periody, do kterých jsou vřazeny stručné obsahy, bohatě ilustrované opravdu velkým množstvím
obrazového materiálu. Publikaci doplňují seznamy oceněných filmů nejznámějších filmových
festivalů. Knižně vydaný žebříček nejlepších snímků však není žádnou novinkou. Stalo se již
tradicí, že nejen renomovaná periodika zahraniční i domácí pravidelně publikují pořadí nejlepších filmů, stranou nezůstávají ani masmédia, z nichž nejaktivněji si počíná internet. Každý
takový žebříček (anotovaný titul nevyjímaje) ovšem odráží subjektivní postoj, buď odborníka,
nebo osoby toužící manipulovat s veřejným míněním. Záleží na osobnosti konzumenta, do jaké
míry se tímto názorovým vodítkem nechá ovlivnit. Dostáváme se tak k mediální výchově
a potenciální užitečnosti této knihy v edukačním procesu. Byť napsána tradičním, konzervativním způsobem, pochází z pera zkušeného filmového odborníka s ambicí přesáhnout z odborného textu do širšího popularizačního rámce. Může se proto stát užitečnou pomůckou leckterého
zvídavého učitele toužícího zpestřit hraným filmem implementaci mediální výchovy do dějepisu a dalších humanitních předmětů.
Kamil Štěpánek

Journal of Educational Media, Memory and Society 1, 2009, issue 2: Myths and maps of
Europe. Braunschweig: Georg Eckert Institut für Internationale Schulbuchforschung,
2009.
Odborné periodikum Journal of Educational Media, Memory, and Society (JEMMS) vychází
dvakrát ročně od roku 2009, kdy nahradilo dřívější časopis Georg Eckert Institutu Internationale Schulbuchforschung / International Textbook Research. První číslo JEMMS bylo zaměřeno na
problematiku učení a vyučování v globalizujícím se světě. Druhé číslo pak představuje speciální monotematické vydání, jež je věnováno problematice mýtů a map Evropy.
JEMMS obsahuje pět příspěvků různých zahraničních odborníků na danou tematiku. Jednotliví autoři se zabývají významem slova Evropa z různých perspektiv a snaží se zodpovědět fun-
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damentální otázky typu: Znamená Evropa pouze EU? Charakterizuje ji geografická, či politická
jednota? Kde jsou vlastně hranice Evropy a co je určuje?
I když autoři užívají různé metodologické přístupy, společný jim zůstává interdisciplinární
přístup ke zkoumání dané tematiky. Chiara Bottici se věnuje teoretické analýze politických
a kulturních konceptů mýtů Evropy, a to v současných italských, německých a francouzských
učebnicích dějepisu. Její studie se snaží definovat mýtus jako formu politického symbolismu
a také poukázat na rozdíl mezi politickým a kulturním mýtem. Gerdien Jonker se snažil zachytit vztah mezi Evropou a starověkým Řeckem v evropských učebnicích dějepisu. Evropské identitě ve francouzských, italských a německých učebnicích dějepisu (1950–2005) se věnovala
Benoit Challand. Autorka připomíná, že symbolické hranice Evropy byly především v období
první dekády 20. století, tedy po založení evropského společenství, daleko důležitější než faktické centrum či geografické hranice Evropy. Adrian Brisku se zaměřoval na postsocialistický
přístup chápání konceptu Evropy v letech 1878 až 2008, a to konkrétně z albánské perspektivy.
Autoři Paul Dietschy, David Ranc a Albrecht Sonntag poukazují na fakt, že ačkoliv učebnice
dějepisu odkazují na zdroje, jež jsou považovány za cenné pro utváření kolektivní historické
paměti, říkají pouze poloviční pravdu. Své tvrzení se snaží prokázat na příkladu fotbalu jako
metafory pro současnou tvář Evropy.
Periodikum svým obsahovým zaměřením reflektuje potřebu zabývat se evropskou problematikou, a tím rozšiřuje diskuzi na toto téma (připomeňme konferenci Mýty a mapy Evropy, která předcházela vydání tohoto čísla, uskutečněnou v roce 2007 na půdě Evropského univerzitního
institutu ve Florencii). Následující čísla časopisu z roku 2010 jsou pak již zaměřena na revizi
školních učebnic a letošní edice se soustředila na vyučování tématu islám a muslimský svět
s podtitulem Učebnice a realizované kurikulum.
Jana Stejskalíková

ŠMEJKALOVÁ, Martina: Čeština a škola – úryvky skrytých dějin. Český jazyk a jeho vyučování na středních školách 1918–1989. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství
Karolinum, 2010. 517 s.
Martina Šmejkalová z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze popisuje v anotované
publikaci vývoj vyučování češtiny na různých typech středních škol v českých zemích, případně
na Slovensku v letech 1918–1989. Zaměřuje se přitom zejména na sledování proměn jazykové
složky tohoto předmětu. Vychází jak z práce s primárními, tak se sekundárními prameny
– odbornými časopisy, běžnými tiskovinami, publikacemi odborných pedagogických společností, věstníky ministerstva školství, výročními zprávami, almanachy, metodickými příručkami,
osnovami, učebnicemi apod. Mimoto prostudovala také řadu osobních fondů bohemistů, významných učitelů češtiny a školských pracovníků a dalších archivních písemností. Vychází také
z výpovědí pamětníků – zejména studentů a učitelů, ale i dalších neučitelských pracovníků, které
byly získány metodou rozhovoru a dotazníku.
Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, které chronologicky přibližují vývoj sledovaného vyučovacího předmětu. Mezníky jednotlivých kapitol tvoří významné události našich dějin,
které se vždy zásadním způsobem promítly také do oblasti školství, a to včetně výuky českého
jazyka. První kapitola sleduje období let 1918–1938, druhá kapitola léta 1939–1945, kapitola
třetí rozmezí let 1945–1968 a kapitola čtvrtá léta 1968–1989. V každé z těchto kapitol je
nastíněn dobový kontext, který se odrážel ve výuce sledovaného předmětu. Autorka přibližuje
vývoj postavení a významu sledovaného vyučovacího předmětu v kánonu vyučovacích předmě-

201

ANOTACE

tů, časové dotace, proměny cílů a obsahu, metod výuky či dalších specifických problémů spojených s výukou češtiny (např. prvorepubliková idea čechoslovakismu a její vliv na výuku češtiny apod.). Nastíněny jsou ideje a koncepce, které stály v pozadí těchto změn. Přiblíženy jsou
také dokumenty, které měly vliv na podobu sledovaného předmětu – od školských zákonů, přes
učební osnovy a plány až po učebnice předmětu. Autorka věnuje pozornost také osobnostem
významných bohemistů a pracovištím, které se v průběhu sledovaného období podepsaly pod
podobou vyučování českému jazyku. Čtenář se tak dozvídá, jaké názory na pojetí vyučování
češtiny se v průběhu dějin objevovaly. Autorka nastiňuje také problematiku jazykové terminologie, profily učitelů češtiny, jejich přípravu apod. Popisuje také, jak bylo vyučování češtiny
v dobových pramenech hodnoceno.
Publikace je doplněna rozsáhlou obrazovou přílohou, přibližující řadu dokumentů či prací
žáků ve výuce češtiny ve sledovaném období. Kniha je doplněna také tabulkovou přílohou a rozsáhlým soupisem použité literatury, školních učebnic, pomocných knih, pramenů, analyzovaných učebních osnov a výnosů ministerstva školství.
Vzhledem k šíři zpracovaných pramenů nabízí Šmejkalová opravdu reprezentativní nastínění vývoje výuky češtiny v letech 1918–1939 na středních školách v českých zemích, případně
na Slovensku. Kniha je napsána čtivým způsobem a dokáže čtenáře zaujmout. Vyučování češtiny prošlo během sledovaného období komplikovaným vývojem. Často bylo podrobeno politickým zásahům, které zastiňovaly odborné zásady. Tyto zásahy se autorce podařilo popsat,
a podává tak zajímavý a ucelený pohled na danou problematiku.
Miroslav Jireček
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